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  الحج  : كتاب

ا بَالًِغا َعاقاِلً ُمْسلًِما  : باب   إِْثبَاِت فَْرِض اْلَحجِّ َعلَى َمِن اْستَطَاَع إِلَْيِه َسبِيالً َوَكاَن ُحر ً

ُ َجله ثَنَاُؤهُ  ِ َعلَى النهاِس َحجُّ اْلبَْيِت َمِن اْستَطَاَع إِلَ  ) قَاَل َّللاه َ َوّلِِله ْيِه َسبِيالً َوَمْن َكفََر فَإِنه َّللاه

ثَنَا أَبُو   : أَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها  ( َغنِىٌّ َعِن اْلَعالَِمينَ  ِد ْبِن يَْحيَى َحده يَْحيَى ْبُن إِْبَراِهيَم ْبِن ُمَحمه

ثَنَا  : اْلَحَسنِ  ِد ْبِن ُعْبُدوٍس الطهَرائِفِىُّ َحده ثَنَا َعْبُد  أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه اِرِمىُّ َحده ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الده

ثَنِي ُمَعاِويَةُ ْبُن َصالٍِح َعْن َعلِىِّ ْبِن أبي طَْلَحةَ َعِن اْبِن َعبهاٍس فِي  ِ ْبُن َصالٍِح َحده َّللاه

َ َغنِىٌّ َعِن اْلَعالَِمينَ  ) قَْولِِه  ا َوالَ َمْن   : يَقُولُ   ( َوَمْن َكفََر فَإِنه َّللاه هُ بِر ً َكفََر بِاْلَحجِّ فَلَْم يََر َحجه

ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن ُعَمَر ْبِن قَتَاَدةَ األَْنَصاِرىُّ أَْخبََرنَا أَبُو   : أَْخبََرنَا أَبُو نَْصرٍ   . تَْرَكهُ إِْثًما

ثَنَا أَ   : َمْنُصورٍ  ثَنَا َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر َعْن اْلَعبهاُس ْبُن اْلفَْضِل النهْضَرِوىُّ َحده ْحَمُد ْبُن نَْجَدةَ َحده

ا نََزلَْت   : ُسْفيَاَن َعِن اْبِن أبي نَِجيٍح َعْن ِعْكِرَمةَ قَالَ  َوَمْن يَْبتَِغ َغْيِر اإِلْسالَِم ِدينًا فَلَْن  ) لَمه

ُ َعزه َوَجله قَ   . فَنَْحُن ُمْسلُِمونَ   : قَالَِت اْليَهُودُ   .  ( يُْقبََل ِمْنهُ  تِِهْم يَْعنِى فَقَاَل   : اَل َّللاه فَأَْخَصَمهُْم بُِحجه

َ فََرَض َعلَى اْلُمْسلِِميَن ِحجه الْبَْيِت َمِن اْستَطَاَع إِلَْيِه   : لَهُُم النهبِىُّ صلى َّللا عليه وسلم إِنه َّللاه

والَْم يُْكتَْب َعلَْينَا َوأَبَْوا أَ   : َسبِيالً فَقَالُوا ُ   . ْن يَُحجُّ َ َغنِىٌّ َعِن  ) قَاَل َّللاه َوَمْن َكفََر فَإِنه َّللاه

َ َغنِىٌّ َعِن الَْعالِِمينَ   : قَاَل ِعْكِرَمةُ   ( اْلَعالَِمينَ     . َوَمْن َكفََر ِمْن أَْهِل اْلِملَِل فَإِنه َّللاه
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ثَنَا ُسْفيَاُن َعِن اْبِن أبي َوأَْخبََرنَا أَبُو نَْصٍر أَْخبََرنَا أَبُو َمْنُصوٍر َحده  ثَنَا َسِعيٌد َحده ثَنَا أَْحَمُد َحده

َ َغنِىٌّ َعِن اْلَعالَِمينَ  ) نَِجيٍح َعْن ُمَجاِهٍد فِي قَْولِِه  ا،   ( َوَمْن َكفََر فَإِنه َّللاه َمْن إِْن َحجه لَْم يََرهُ بِر ً

ينَا   . َوَمْن تََرَكهُ لَْم يََرهُ إِْثًما    . َعْن ُمَجاِهٍد ِمْثَل َما قَاَل ِعْكِرَمةُ َوُروِّ

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو اْلقَاِسمِ  ثَنَا   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ْحَمِن ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َحده َعْبُد الره

ثَنَا َورْ  ثَنَا آَدُم ْبُن أبي إِيَاٍس َحده قَاُء َعِن اْبِن أبي نَِجيٍح َعْن ُمَجاِهٍد فِي إِْبَراِهيُم ْبُن اْلُحَسْيِن َحده

ا نََزلَْت هَِذِه اآليَةُ قَاَل أَْهُل اْلِملَِل ُكلُّهُمْ   : قَالَ   ( َوَمْن يَْبتَِغ َغْيَر اإِلْسالَِم ِدينًا ) قَْولِِه  نَْحُن   : لَمه

 ُ ِ َعلَى النهاِس ِحجُّ الْ  ) ُمْسلُِموَن فَأَْنَزَل َّللاه قَاَل يَْعنِى َعلَى النهاِس فََحجه اْلُمْسلُِموَن   ( بَْيتِ َوّلِِله

   . َوتََرَكهُ اْلُمْشِرُكونَ 

ْيَرفِىُّ بَِمْروٍ  ِد ْبِن َحْمَداَن الصه ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا بَْكُر ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا  أَْخبََرنَا ُمَحمه َحده

َمِد ْبُن اْلفَ  ثَنَا َكْهَمُس ْبُن اْلَحَسِن قَاَل َعْبُد الصه ِ ْبُن يَِزيٍد اْلُمْقِرُئ َحده ْضِل اْلبَْلِخىُّ َحدهثَنَا َعْبُد َّللاه

ِ ْبِن ُعَمَر ْبِن اْلَخطهابِ  ُث َعْن يَْحيَى ْبِن يَْعَمَر َعْن َعْبِد َّللاه ِ ْبَن بَُرْيَدةَ يَُحدِّ  َسِمْعُت َعْبَد َّللاه

ثَنِي ُعَمُر ْبُن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه قَالَ رضي َّللا عنه قَاَل  بَْينََما نَْحُن ِعْنَد َرُسوِل   : َحده

َعِر الَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم َذاَت يَْوٍم إِْذ طَلََع َرُجٌل َشِديُد بَيَاِض الثِّيَاِب َشِديُد َسَواِد الشه َّللاه

فَِر، َوالَ نَْعِرفُهُ حَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم فَأَْسنََد يَُرى َعلَْيِه أَثَُر السه تهى َجلََس إِلَى َرُسوِل َّللاه

ُد أَْخبِْرنِى َعِن اإِلْسالَِم َما   : ُرْكبَتَهُ إِلَى ُرْكبَتهُ، َوَوَضَع َكفهْيِه َعلَى فَِخَذْيِه، ثُمه قَالَ  يَا ُمَحمه

ِ صلى َّللا عليه وسلم  ؟ اإِلْسالَمُ  ُ َوأَنه اإِلسْ   : قَاَل َرُسوُل َّللاه الَُم أَْن تَْشهََد أَْن الَ إِلَهَ إاِله َّللاه

َكاِة َوتَُصوَم َرَمَضاَن َوتَُحجه اْلبَْيَت إِِن  الَةَ َوتُْؤتَِى الزه ًدا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ وتُقِيَم الصه ُمَحمه

بِيلَ  ُجلُ   . اْستَطَْعَت السه ِ َصَدْقَت فََذَكَر اْلَحِديَث بِ   : فَقَاَل الره طُولِِه قَاَل ثُمه قَاَل لِى َرُسوُل َّللاه

ائِلُ   : صلى َّللا عليه وسلم ُ َوَرُسولُهُ أَْعلَُم قَالَ   : قُْلتُ   ؟ يَا ُعَمُر أَتَْدِرى َمِن السه َذاَك ِجْبِريَل   : َّللاه

اِج فِي الصه   . أَتَاُكْم يَُعلُِّمُكْم ِدينَُكمْ     . ِحيِح ِمْن َوْجهَْيِن َعْن َكْهَمسٍ أَْخَرَجهُ ُمْسلُِم ْبُن اْلَحجه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ فِي ِكتَاِب َمْعِرفَِة اْلَحِديِث َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا أَبُو النهْضِر َعنْ  َغانِىُّ َحده ُد ْبُن إِْسَحاَق الصه ثَنَا ُمَحمه ُسلَْيَماَن ْبِن اْلُمِغيَرِة َعْن ثَابٍِت َعْن  َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم َعْن َشْىٍء َوَكاَن يُْعِجبُنَا أَْن   : أَنٍَس قَالَ  ُكنها نُِهينَا أَْن نَْسأََل َرُسوَل َّللاه

ُجُل ِمْن أَْهِل اْلبَاِديَِة فَيَْسأَلَهُ َونَْحُن نَْسَمعُ  ُد أَتَانَا   : َرُجٌل ِمْنهُْم فَقَالَ  فَأَتَاهُ   . يَأْتِيَهُ الره يَا ُمَحمه

َ أَْرَسلََك قَالَ  َماءَ   : قَالَ   . َصَدقَ   : َرُسولَُك فََزَعَم أَنهَك تَْزُعُم أَنه َّللاه ُ   : قَالَ   ؟ فََمْن َخلََق السه   : قَالَ   . َّللاه

ُ   : قَالَ   ؟ فََمْن َخلََق األَْرضَ  ُ   : قَالَ   ؟ ْن نََصَب هَِذِه اْلِجبَالَ فَمَ   : قَالَ   . َّللاه فََمْن َجَعَل فِيهَا   : قَالَ   . َّللاه

ُ   : قَالَ   ؟ هَِذِه اْلَمنَافِعَ  َماَء َواألَْرَض، َونََصَب اْلِجبَاَل، َوَجَعَل فِيهَا   : قَالَ   . َّللاه فَبِالهِذى َخلََق السه

ُ أَْرَسلَكَ  َوَزَعَم َرُسولَُك أَنه َعلَْينَا َخْمَس َصلََواٍت فِي يَْوِمنَا   : قَالَ   . نََعمْ   : الَ قَ   ؟ هَِذِه اْلَمنَافَِع آّلِله

ُ أََمَرَك بِهََذا  : قَالَ   . َصَدقَ   : َولَْيلَتِنَا قَالَ  َوَزَعَم َرُسولَُك أَنه   : قَالَ   . نََعمْ   : قَالَ   ؟ فَبِالهِذى أَْرَسلََك آّلِله

ُ أََمَرَك بِهََذا  : قَالَ   . َصَدقَ   : قَالَ   ؟ فِي أَْمَوالِنَا َعلَْينَا َصَدقَةً    : قَالَ   . نََعمْ   : قَالَ   ؟ فَبِالهِذى أَْرَسلََك آّلِله

ُ أََمرَ   : قَالَ   . َصَدقَ   : َوَزَعَم َرُسولَُك أَنه َعلَْينَا َصْوَم َشْهٍر فِي َسنَتِنَا قَالَ  َك فَبِالهِذى أَْرَسلََك آّلِله

  : قَالَ   . َوَزَعَم َرُسولَُك أَنه َعلَْينَا َحجه اْلبَْيِت َمِن اْستَطَاَع إِلَْيِه َسبِيالً   : قَالَ   . نََعمْ   : بِهََذا قَالَ 
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ُ أََمَرَك بِهََذا  : قَالَ   . َصَدقَ  ْلَحقِّ الَ أَِزيُد َوالهِذى بََعثََك بِا  : قَالَ   . نََعمْ   : قَالَ   ؟ فَبِالهِذى أَْرَسلََك آّلِله

ا َمَضى قَالَ   . َعلَْيِهنه َوالَ أَْنقُُص ِمْنهُنه     . لَئِْن َصَدَق لَيَْدُخلَنه اْلَجنهةَ   : فَلَمه

ٍد النهاقِِد َعْن أبي النهْضِر هَاِشِم ْبِن اْلقَاِسمِ  ِحيِح َعْن َعْمِرو ْبِن ُمَحمه قَاَل   . َرَواهُ ُمْسلٌِم فِي الصه

  . اِرىُّ َوَرَواهُ ُموَسى ْبُن إِْسَماِعيَل َوَعلِىُّ ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد َعْن ُسلَْيَماَن َعْن ثَابٍِت َعْن أَنَسٍ اْلبُخَ 

ِد ْبِن إِْسَحاَق   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ِد ْبِن َعلِىٍّ اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ثَنَا اْبنُ َحده  ثَنَا يَِزيُد ْبُن ُزَرْيٍع َحده ُد ْبُن أبي بَْكٍر َحده ثَنَا ُمَحمه  ثَنَا يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب اْلقَاِضى َحده

ِ صلى َّللا  أبي َعُروبَةَ َعْن قَتَاَدةَ َعِن اْلَحَسِن َعْن َعلِىٍّ رضي َّللا عنه قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه

ِغيِر َحتهى يَْبلَُغ اْلِحْنَث،   : قَلَُم َعْن ثاَلَثَةٍ ُرفَِع الْ   : عليه وسلم َعِن النهائِِم َحتهى يَْستَْيقِظَ، َوَعِن الصه

   . َوَعِن اْلَمْجنُوِن َحتهى يُفِيقَ 

َحى َعْن َعلِىٍّ رضي َّللا عنه ينَاهُ ِمْن َحِديِث أبي ظَْبيَاَن َوأَبِى الضُّ    . َوُروِّ

ثَنَا يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب َوأَْخبََرنَا أَبُو ا ِد ْبِن إِْسَحاَق َحده ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه ْلَحَسِن اْلُمْقِرُئ َحده

ثَنَا ُشْعبَةُ َعْن ُسلَْيَماَن األَْعَمِش َعْن  ثَنَا يَِزيُد ْبُن ُزَرْيٍع َحده ُد ْبُن اْلِمْنهَاِل َحده ثَنَا ُمَحمه أبي َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلمظَْبيَاَن َعِن اْبِن  ، ثُمه بَلََغ   : َعبهاٍس قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه أَيَُّما َصبِىٍّ َحجه

ةٌ أُْخَرى، وَ  ، ثُمه هَاَجَر فََعلَْيِه َحجه ةً أُْخَرى، َوأَيَُّما أَْعَرابِىٍّ َحجه أَيَُّما اْلِحْنَث فََعلَْيِه أَْن يَُحجه َحجه

، ثُمه أُْعتِ  ةٌ أُْخَرىَعْبٍد َحجه    . َق فََعلَْيِه َحجه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أبي َعْمٍرو قَاالَ َحده ُد ْبُن   : َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا يَْحيَى ْبُن أبي طَالٍِب أَْخبََرنَا َعْبُد اْلَوههاِب ْبُن َعطَاءٍ  أَْخبََرنَا ُشْعبَةُ َعِن  يَْعقُوَب َحده

ِ ْبِن َعبهاٍس أَنههُ قَالَ  ، ثُمه هَاَجَر فَإِنه   : األَْعَمِش َعْن أبي ظَْبيَاَن َعْن َعْبِد َّللاه إَِذا َحجه األَْعَرابِىُّ

بِىُّ  ةَ اإِلْسالَِم، َوَكَذلَِك اْلَعْبُد َوالصه    . هََكَذا َرَواهُ َمْوقُوفًا  . َعلَْيِه َحجه

ةً َواِحَدةً   : باب   ُوُجوِب اْلَحجِّ َمره

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا   : أَْخبََرنَا ُمَحمه ُد ْبُن أَْحَمَد اْلَمْحبُوبِىُّ بَِمْرٍو َحده ُمَحمه

ِ ْبُن ُموَسى أَ  ثَنَا ُعبَْيُد َّللاه بِيُع ْبُن ُمْسلٍِم قَاَل ح َوأَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن َسِعيُد ْبُن َمْسُعوٍد َحده ْخبََرنَا الره

ثَنَا يَِزي ثَنِي أبي َحده ِ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل َحده ثَنَا َعْبُد َّللاه ُد ْبُن َجْعفٍَر اْلقَِطيِعىُّ َواللهْفظُ لَهُ َحده

بِيُع ْبُن ُمْسلٍِم اْلقُرَ  ثَنَا الره ِد ْبِن ِزيَاٍد َعْن أبي هَُرْيَرةَ قَالَ هَاُروَن َحده َخطَبَنَا   : ِشىُّ َعْن ُمَحمه

ِ صلى َّللا عليه وسلم فَقَالَ  وا  : َرُسوُل َّللاه فَقَاَل   . أَيُّهَا النهاُس قَْد فُِرَض َعلَْيُكُم الَْحجُّ فَُحجُّ

ِ فََسَكَت َحتهى قَالَهَ   : َرُجلٌ  ِ صلى َّللا عليه وسلمأَُكله َعاٍم يَا َرُسوَل َّللاه   : ا ثاَلَثًا فَقَاَل َرُسوُل َّللاه

َذُرونِى َما تََرْكتُُكْم فَإِنهَما هَلََك َمْن َكاَن قَْبلَُكْم   : ثُمه قَالَ   . لَْو قُْلُت نََعْم لََوَجبَْت، َولََما اْستَطَْعتُمْ 
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، َوإَِذا أََمْرتُُكْم بَِشْىٍء فَأْتُوا ِمْنهُ َما اْستَطَْعتُْم، َوإَِذا بَِكْثَرِة ُسَؤالِِهْم َواْختاِلَفِِهْم َعلَى أَْنبِيَائِِهمْ 

   . نَهَْيتُُكْم َعْن َشْىٍء فََدُعوهُ 

ِحيِح َعْن ُزهَيِْر ْبِن َحْرٍب َعْن يَِزيَد ْبِن هَاُرونَ  أَْخبََرنَا اْلفَقِيهُ أَبُو اْلقَاِسِم   . َرَواهُ ُمْسلٌِم فِي الصه

َصافَِة   : فَقِيهُ أَبُو اْلقَاِسمِ أَْخبََرنَا الْ  ِ ْبُن ُعَمَر ْبِن َعلِىٍّ اْلفَاِمىُّ بِبَْغَداَد فِي َمْسِجِد الرُّ ُعبَْيُد َّللاه

ثَنَا أَبُو بَْكرٍ  ثَنَا اْبُن   : َحده ثَنَا َرْوٌح َحده ٍد َحده ثَنَا اْلَحاِرُث ْبُن ُمَحمه اُد َحده أَْحَمُد ْبُن َسْلَماَن النهجه

ِ يَقُولُ  ِ صلى   : ُجَرْيٍج أَْخبََرنِى َعطَاٌء قَاَل َسِمْعُت َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاه أَْهلَْلنَا أَْصَحاَب َرُسوِل َّللاه

ُمْتَعتُنَا هَِذِه يَا   : فََذَكَر اْلَحِديَث قَاَل فِيِه فَقَاَل ُسَراقَةُ ْبُن َمالِكٍ   . َّللا عليه وسلم بِاْلَحجِّ َخالًِصا

ِ لَِعاِمنَا هََذا أَْم لأِلَبَدِ َرسُ  ِحيِح ِمْن   . الَ بَْل لأِلَبَدِ   : قَالَ   ؟ وَل َّللاه أَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ َوُمْسلٌِم فِي الصه

   . َحِديِث اْبِن ُجَرْيجٍ 

ُد ْبُن َصالِِح ْبِن هَانٍِئ َحده  ثَنَا ُمَحمه ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا اْلُحَسْيُن ْبُن اْلفَْضِل أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ُث َعْن أبي  ثَنَا ُسلَْيَماُن ْبُن َكثِيٍر َسِمْعُت اْبَن ِشهَاٍب يَُحدِّ ثَنَا َعفهاُن ْبُن ُمْسلٍِم َحده اْلبََجلِىُّ َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ   : ِسنَاٍن َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ  َ يَا أَ   : َخطَبَنَا َرُسوُل َّللاه يُّهَا النهاُس إِنه َّللاه

ِ   : فَقَاَم األَْقَرُع ْبُن َحابٍِس فَقَالَ   . َكتََب َعلَْيُكُم اْلَحجه  لَْو قُْلتُهَا   : قَالَ   ؟ أَفِى ُكلِّ َعاٍم يَا َرُسوَل َّللاه

ةٌ فََمْن َزاَد   . بِهَالََوَجبَْت، َولَْو َوَجبَْت لَْم تَْعَملُوا بِهَا، َولَْم تَْستَِطيُعوا أَْن تَْعَملُوا  اْلَحجُّ َمره

عٌ     . فَتَطَوُّ

ْهِرىِّ َعْن أبي ِسنَاٍن َوقَاَل ُعقَْيٌل َعِن  ُد ْبُن أبي َحْفَصةَ َعِن الزُّ تَابََعهُ ُسْفيَاُن ْبُن ُحَسْيٍن َوُمَحمه

َؤلِىُّ  ْهِرىِّ َعْن ِسنَاٍن َوهَُو أَبُو ِسنَاٍن الدُّ ِ َوفِى َحِديِث َجا  . الزُّ أَنه ُسَراقَةَ ْبَن   : بِِر ْبِن َعْبِد َّللاه

ِ لَِعاِمنَا هََذا أَْم لأِلَبَدِ   : َمالٍِك قَالَ     . الَ بَْل لأِلَبَدِ   : قَالَ   ؟ ُمْتَعتُنَا هَِذِه يَا َرُسوَل َّللاه

  َحجِّ النَِّساءِ   : باب

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَ  ثَنَا ُعْثَماُن   : بُو اْلَحَسنِ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِد ْبِن ُعْبُدوٍس َحده أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه

ثَْتنَا ثَنَا َحبِيُب ْبُن أبي َعْمَرةَ َحده ثَنَا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ِزيَاٍد َحده ٌد َحده ثَنَا ُمَسده َعائَِشةُ  ْبُن َسِعيٍد َحده

  : ِمنِيَن رضي َّللا عنها قَالَْت قُْلُت لِلنهبِىِّ صلى َّللا عليه وسلمبِْنُت طَْلَحةَ َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمؤْ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم  . إِنها نَْغُزو َونَُجاِهُد َمَعُكمْ  لَِكْن أَْحَسُن اْلِجهَاِد َوأَفَْضلُهُ   : قَاَل َرُسوُل َّللاه

ِ صلى فاَلَ أَدَ   : فَقَالَْت َعائَِشةُ   . اْلَحجُّ َحجٌّ َمْبُرورٌ  ُع اْلَحجه أَبًَدا بَْعَد إِْذ َسِمْعُت هََذا ِمْن َرُسوِل َّللاه

   . َّللا عليه وسلم

دٍ  ِحيِح َعْن ُمَسده    . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n87&p1#TOP


5 

 

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َزَكِريها ْبُن أبي إِْسَحاَق اْلُمَزكِّى قَاالَ أَْخبَرَ  أَْحَمُد   : نَا أَبُو بَْكرٍ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا ُسْفيَاُن عَ  ثَنَا قَبِيَصةُ ْبُن ُعْقبَةَ َحده اُل َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َسِعيٍد اْلَجمه ْن ْبُن َكاِمٍل اْلقَاِضى َحده

  : َّللا عنها قَالَتِ ُمَعاِويَةَ ْبِن إِْسَحاَق َعْن َعائَِشةَ بِْنِت طَْلَحةَ َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن رضي 

َوقَاَل   . يَْكفِيُكنه اْلَحجُّ أَْو ِجهَاُدُكنه اْلَحجُّ   : اْستَأَْذنَهُ نَِساُؤهُ فِي اْلِجهَاِد فَقَاَل صلى َّللا عليه وسلم

ُكنه اْلَحجُّ أَْو َحْسبُ   : اْلفِْريَابِىُّ َعْن ُسْفيَاَن اْستَأَْذنها النهبِىه صلى َّللا عليه وسلم فِي الِْجهَاِد فَقَالَ 

   . ِجهَاُدُكنه اْلَحجُّ 

ِ َوأَبُو َزَكِريها قَاالَ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َسِعيٍد   : َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه أَْحَمُد ْبُن َكاِمٍل َحده

ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن َحبِيِب ْبِن أبي عَ  ثَنَا قَبِيَصةُ َحده ْمَرةَ َعْن َعائَِشةَ بِْنِت طَْلَحةَ َعْن َعائَِشةَ أُمِّ َحده

ِحيِح َعْن قَبِيَصةَ   . اْلُمْؤِمنِيَن َعِن النهبِىِّ صلى َّللا عليه وسلم نَْحَوهُ  َرَواهَُما اْلبَُخاِرىُّ فِي الصه

   . ْبِن ُعْقبَةَ 

ِ اْلَحافِظُ أَْخبَرَ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ِه أَْخبََرنَا ُمَحمه ثَنَا أَبُو اْلُمَوجِّ نَا اْلَحَسُن ْبُن َحلِيٍم اْلَمْرَوِزىُّ َحده

ِه قَالَ  إِنه ُعَمَر رضي َّللا   : أَْخبََرنَا َعْبَداُن أَْخبََرنَا إِْبَراِهيُم يَْعنِى اْبَن َسْعٍد َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ

َحجِّ فَبََعَث َمَعهُنه ُعْثَماَن ْبَن َعفهاَن َوَعْبَد عنه أَِذَن ألَْزَواِج النهبِىِّ صلى َّللا عليه وسلم فِي الْ 

ْحَمِن ْبَن َعْوٍف فَنَاَدى النهاَس ُعْثَمانُ  أَْن الَ يَْدنَُو ِمْنهُنه أََحٌد َوالَ يَْنظَُر إِلَْيِهنه إاِله َمده   : الره

ْحَمِن ْبُن َعْوٍف اْلبََصِر َوهُنه فِي اْلهََواِدِج َعلَى اإِلبِِل َوأَْنَزلَهُنه صَ  ْعِب َونََزَل َعْبُد الره ْدَر الشِّ

   . َوُعْثَماُن رضي َّللا عنهَما بَِذنَبِِه فَلَْم يَْقُعْد إِلَْيِهنه أََحدٌ 

ٍد َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن َسْعٍد ُمْختََصًرا ِحيِح َعْن أَْحَمَد ْبِن ُمَحمه    . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  أَْخبََرنَا ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن إِْسَحاَق   : أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ٍد  ثَنَا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ُمَحمه ثَنَا َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر َوَسِعيُد ْبُن ُسلَْيَماَن َجِميًعا قَاالَ َحده َحده

َراوَ  ْرِدىُّ َعْن َزْيِد ْبِن أَْسلََم قَاَل َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر َعْن َواقِِد ْبِن أبي َواقٍِد اللهْيثِىِّ َعْن أبي الده

ِة اْلَوَداعِ  ِ صلى َّللا عليه وسلم يَقُوُل ألَْزَواِجِه فِي َحجه هَِذِه ثُمه   : َواقٍِد قَاَل َسِمْعُت َرُسوَل َّللاه

   . ظُهُوُر اْلُحُصرِ 

هَاِت اْلُمْؤِمنِيَن رضي َّللا عنهنه  ْيُخ فِي َحجِّ َعائَِشةَ رضي َّللا عنها َوَغْيِرهَا ِمْن أُمه قَاَل الشه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َدالَلَةٌ َعلَى أَنه اْلُمَراَد بِهََذا اْلَخبَِر ُوُجوُب اْلَحجِّ َعلَْيِهنه  بَْعَد َرُسوِل َّللاه

ةً َواِحَدةً َكَما بَ  ُ أَْعلَمُ َمره يَاَدِة َعلَْيِه َوَّللاه ةً الَ اْلَمْنُع ِمَن الزِّ َجاِل َمره    . يهَن ُوُجوبَهُ َعلَى الرِّ

َن ِمْن فِْعلِهِ   : باب بِيِل الهِذى بُِوُجوِدِه يَِجُب اْلَحجُّ إَِذا تََمكه   بَيَاِن السه
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ُسلَْيَماُن ْبُن أَْحَمَد الطهبََرانِىُّ   : َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَبُو اْلقَاِسمِ  َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبنِ   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ 

ثَنَا قَبِيصَ  ثَنَا َحْفٌص َحده ثَنَا اْلفِْريَابِىُّ قَاَل َوأَْخبََرنَا ُسلَْيَماُن َحده ةُ َوأَبُو أَْخبََرنَا اْبُن أبي َمْريََم َحده

ثَنَا ُسفْ  ِد ْبِن َعبهاِد ْبِن َجْعفٍَر َعِن اْبِن ُعَمَر ُحَذْيفَةَ قَالُوا َحده يَاُن َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن يَِزيَد َعْن ُمَحمه

بِيُل إِلَى اْلَحجِّ   : قَاَل قِيلَ  ِ َما السه بِيلُ   : قَالَ   ؟ يَا َرُسوَل َّللاه اِحلَةُ   : السه اُد َوالره َوقَْد ُرِوَى هََذا   . الزه

أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ   . ِن اْلبَْصِرىِّ َعِن النهبِىِّ صلى َّللا عليه وسلم ُمْرَسالً ِمْن َحِديِث اْلَحسَ 

ثَ  ِ ْبُن ُعَمَر ْبِن أَْحَمَد ْبِن َعلِىِّ ْبِن َشْوَذٍب الُْمْقِرُئ بَِواِسٍط َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه نَا الرُّ

ثَنَا أَ  ُسئَِل   : بُو َداُوَد يَْعنِى اْلَحفَِرىه َعْن ُسْفيَاَن َعْن يُونَُس َعِن اْلَحَسِن قَالَ ُشَعْيُب ْبُن أَيُّوَب َحده

بِيلِ  اِحلَةُ   : قَالَ   . النهبِىُّ صلى َّللا عليه وسلم َعِن السه اُد َوالره َوهََذا َشاِهٌد لَِحِديِث إِْبَراِهيَم   . الزه

   . اْبِن َعبهاٍس ِمْن قَْولِِه َمْوقُوفًاْبِن يَِزيَد اْلُخوِزىِّ َوُرِوَى َعِن 

اْلَمْضنُوِّ فِي بََدنِِه الَ يَْثبُُت َعلَى َمْرَكٍب َوهَُو قَاِدٌر َعلَى َمْن يُِطيُعهُ أَْو يَْستَأِْجَرهُ   : باب

  فَيَْلَزُمهُ فَِريَضةُ اْلَحجِّ 

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  يَْحيَى ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ   : أَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ِد ْبِن يَْحيَى اْلُمَزكِّى َحده ُد   : ُمَحمه ُمَحمه

افِِعىُّ أَْخبََرنَا َمالٌِك ح َوأَْخبََرنَا أَبُو عَ  بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه لِىٍّ ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا الره

ُد ْبُن بَ  وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه ثَنَا اْلقَْعنَبِىُّ َعْن َمالٍِك ح َوأَْخبََرنَا أَبُو الرُّ ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ْكٍر َحده

ثَنَا يَْحيَى ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن إِْسَحاَق أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن قُتَْيبَةَ َحده ْبُن يَْحيَى  َعْبِد َّللاه

ِ ْبِن َعبهاٍس أَنههُ قَالَ قَاَل قََرْأُت َعلَى َمالِ    : ٍك َعِن اْبِن ِشهَاٍب َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن يََساٍر َعْن َعْبِد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم فََجاَءْتهُ اْمَرأَةٌ ِمْن َخْثَعَم  َكاَن اْلفَْضُل ْبُن َعبهاٍس َرِديَف َرُسوِل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم تَْستَْفتِيِه فََجَعَل اْلفَْضُل يَْنظُُر إِ  لَْيهَا َوتَْنظُُر إِلَْيِه فََجَعَل َرُسوُل َّللاه

ِ َعلَى ِعبَاِدِه فِي   : يَْصِرُف َوْجهَ اْلفَْضِل إِلَى الشِّقِّ اآلَخِر قَالَتْ  ِ إِنه فَِريَضةَ َّللاه يَا َرُسوَل َّللاه

اِحلَِة أَفَأَُحجُّ َعْنهُ  اْلَحجِّ أَْدَرَكْت أبي َشْيًخا َكبِيًرا الَ يَْستَِطيُع أَنْ    . نََعمْ   : قَالَ   ؟ يَْثبَُت َعلَى الره

ِة اْلَوَداعِ     . َوَذلَِك فِي َحجه

، وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى ِحيِح َعِن الْقَْعنَبِىِّ    . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعبْ  فهاُر َحده َداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

دٍ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه بِّىُّ ح َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ ْبُن إِْبَراِهيَم ْبِن َماِسىٍّ   : الضه َعْبُد َّللاه

ِ ْبُن َرَجاٍء أَْخبََرنَا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن إِ   : أَْخبََرنَا أَبُو ُمْسلِمٍ  ثَنَا َعْبُد َّللاه ِ قَاالَ َحده ْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد َّللاه

ْهِرىِّ َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن يََساٍر َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ  َجاَءِت اْمَرأَةٌ   : أبي َسلََمةَ اْلَماِجُشوُن َعِن الزُّ

ِة اْلَوَداعِ ِمْن َخْثَعَم تَْستَفْ  ِ إِنه   : فَقَالَتْ   . تِى النهبِىه صلى َّللا عليه وسلم َعاَم َحجه يَا نَبِىه َّللاه

ِ َعلَى ِعبَاِدِه فِي اْلَحجِّ أَْدَرَكْت أبي َشْيًخا َكبِيًرا الَ يَْستَِطيُع أَْن يَْستَِوَى َعلَى  فَِريَضةَ َّللاه

اِحلَةِ     . نََعمْ   : قَالَ   ؟ أَْن أَُحجه َعْنهُ فَهَْل يَْقِضى َعْنهُ   . الره
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ثَ  ثَنَا ِهَشاُم ْبُن َعلِىٍّ َحده نَا اْبُن َوأَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد َحده

ثَنَا َعْبُد اْلَعِزيِز فََذَكَرهُ بَِمعْ  َرَواهُ اْلبَُخاِرىُّ َعْن أبي َسلََمةَ   . نَاهُ َرَجاٍء َوأَبُو َسلََمةَ قَاالَ َحده

   . ُموَسى ْبِن إِْسَماِعيلَ 

ِ ْبِن بِْشَراَن بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا أَبُو َجْعفَرٍ   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْينِ  ِد ْبِن َعْبِد َّللاه ُد   : َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه ُمَحمه

ثَنَا اُز َحده زه ثَنَا اْبُن  ْبُن َعْمٍرو الره ثَنَا إِْسَحاُق ْبُن يُوُسَف األَْزَرُق َحده ِ َحده ُد ْبُن ُعبَْيِد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا أَبُو َحاِزمٍ  إِْسَماِعيُل ْبُن   : ُعَمُر ْبُن أَْحَمَد اْلَحافِظُ إِْمالًَء أَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو  : ُجَرْيٍج ح َوَحده

ثَنَا أَبُو َعاِصٍم َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعِن اْبِن ِشهَاٍب َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن نَُجْيٍد أَْخبََرنَا أَبُو ُمسْ  لٍِم َحده

أَنه اْمَرأَةً َجاَءْت إِلَى النهبِىِّ صلى َّللا عليه   : يََساٍر َعِن اْبِن َعبهاٍس َعِن اْلفَْضِل ْبِن َعبهاسٍ 

  ؟ َو َشْيٌخ َكبِيٌر الَ يَْستَِطيُع أَْن يَْرَكَب اْلبَِعيَر أَفَأَُحجُّ َعْنهُ إِنه أبي أَْدَرَك اْلَحجه َوهُ   : وسلم فَقَالَتْ 

ى َعْنهُ   : قَالَ  ِ   . ُحجِّ لَْفظُ َحِديِث أبي َعاِصٍم، َوفِى ِرَوايَِة األَْزَرِق إِنه أبي أَْدَرَكْتهُ فَِريَضةُ َّللاه

   . ، َوأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن َوْجٍه آَخَر َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ َرَواهُ اْلبَُخاِرىُّ َعْن أبي َعاِصمٍ   . فِي اْلَحجِّ 

دٍ   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْينِ  ُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن اْلفَْضِل اْلقَطهاُن بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه ِ   : ُمَحمه َعْبُد َّللاه

ثَنَا ثَنَا ُسْفيَاُن قَاَل  ْبُن َجْعفَِر ْبِن ُدُرْستَُوْيِه َحده ثَنَا أَبُو بَْكٍر اْلُحَمْيِدىُّ َحده يَْعقُوُب ْبُن ُسْفيَاَن َحده

ٍة قَاَل َسِمْعُت ُسلَْيَماَن ْبَن يََساٍر قَاَل َسِمْعُت اْبَن َعبهاٍس يَقُولُ  ْهِرىه َغْيَر َمره إِنه   : َسِمْعُت الزُّ

ِ صلى َّللا عليه وسلم َغَداةَ النهْحِر َواْلفَْضُل ِرْدفَهُ فَقَالَتْ  اْمَرأَةً ِمْن َخْثَعَم َسأَلَْت َرُسولَ    : َّللاه

ِ فِي اْلَحجِّ َعلَى ِعبَاِدِه أَْدَرَكْت أبي َوهَُو َشْيٌخ َكبِيٌر الَ يَْستَِطيُع أَْن يَْستَْمِسَك  إِنه فَِريَضةَ َّللاه

اِحلَِة فَهَْل تََرى أَْن يَُحجه َعْنهُ  هَْل   : قَاَل ُسْفيَاُن هََكَذا ِحْفِظى أَنههَا قَالَتْ   . نََعمْ   : قَالَ   ؟ َعلَى الره

َوَكاَن   : قَاَل ُسْفيَانُ   ؟ َوَغْيِرى يَقُوُل فِي هََذا اْلَحِديِث فَهَْل تََرى أَْن أَُحجه َعْنهُ   ؟ تََرى أَْن يَُحجه 

ثَنَاهُ أََوالً َعِن الزُّ    : ْهِرىِّ َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن يََساٍر َعِن اْبِن َعبهاٍس فَقَاَل فِيهِ َعْمُرو ْبُن ِدينَاٍر َحده

 ِ ا َجاَءنَا   . نََعْم َكَما لَْو َكاَن َعلَى أََحِدُكْم َدْيٌن فَقََضاهُ   : قَالَ   ؟ أََويَْنفَُعهُ َذلَِك يَا َرُسوَل َّللاه فَلَمه

ثَنَاهُ فَتَفَقهْدتُهُ فَلَمْ  ْهِرىُّ َحده    . يَقُْل هََذا اْلَكالََم الهِذى َرَواهُ َعْنهُ َعْمٌرو الزُّ

لَِمىُّ قَالُو ْحَمِن السُّ وِسىُّ َوأَبُو َعْبِد الره ِ السُّ ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا أَبُو أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ا َحده

ثَنَا اْلَعبهاُس بْ  ثَنِي اْلَعبهاِس هَُو األََصمُّ َحده ُن اْلَولِيِد ْبِن َمِزيٍد أَْخبََرنِى أبي َحدهثَنَا األَْوَزاِعىُّ َحده

ِ ْبَن َعبهاٍس أَْخبََرهُ  ْهِرىُّ َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن يََساٍر أَنه َعْبَد َّللاه أَنه اْمَرأَةً ِمْن َخْثَعَم اْستَْفتَْت   : الزُّ

ِ صلى َّللا عليه وسلم فِي َحجه  ِ صلى َّللا عليه َرُسوَل َّللاه ِة اْلَوَداِع َواْلفَْضُل َرِديَف َرُسوِل َّللاه

ِ فِي اْلَحجِّ َعلَى ِعبَاِدِه أَْدَرَكْت أبي َشْيًخا َكبِيًرا الَ   : وسلم فَقَالَتْ  ِ إِنه فَِريَضةَ َّللاه يَا َرُسوَل َّللاه

اِحلَِة فَهَْل يَْقِضى أَ  ِ صلى َّللا   ؟ ْن أَُحجه َعْنهُ يَْستَِطيُع أَْن يَْستَِوَى َعلَى الره فَقَاَل لَهَا َرُسوُل َّللاه

   . َرَواهُ اْلبَُخاِرىُّ َعِن اْلفِْريَابِىِّ َعِن األَْوَزاِعىِّ   . نََعمْ   : عليه وسلم

ثَنَا أَ  ُد   : بُو اْلَعبهاسِ أَْخبََرنَا أَبُو طَاِهٍر اْلفَقِيهُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أبي َعْمٍرو َوَغْيُرهَُما قَالُوا َحده ُمَحمه

ثَنَا َحاتُِم ْبُن  َغانِىُّ أَْخبََرنَا َزَكِريها ْبُن َعِدىٍّ َحده ُد ْبُن إِْسَحاَق الصه ثَنَا ُمَحمه ْبُن يَْعقُوَب َحده

ْحَمِن ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َعيهاٍش اْلَمْخُزوِمىِّ َعْن َزْيِد ْبِن عَ  لِىِّ ْبِن اْلُحَسْيِن إِْسَماِعيَل َعْن َعْبِد الره
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ِ ْبِن أبي َرافٍِع َعْن َعلِىٍّ رضي َّللا عنه أَنه اْمَرأَةً ِمْن َخْثَعَم َشابهةً   : َعْن أَبِيِه َعْن ُعبَْيِد َّللاه

ِ َعلَى ِعبَاِدِه فِي اْلَحجِّ   : قَالَتْ  ِ إِنه أبي َشْيٌخ َكبِيٌر أَْدَرَكْتهُ فَِريَضةُ َّللاه الَ يَْستَِطيُع  يَا َرُسوَل َّللاه

يَهَا َعْنهُ  َراَوْرِدىُّ َعْن ُعْثَماَن ْبِن ُعَمَر   . نََعمْ   : قَالَ   ؟ أََداَءهَا فَيُْجِزُئ َعنِّى أَْن أَُؤدِّ َوَرَواهُ الده

يَهَا َعْنهُ   : َوقَاَل فِيهِ  ي إِْسَحاَق َوأَبُو بَْكِر َوأَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ْبُن أب  ؟ فَهَْل يُْجِزُئ َعْنهُ أَْن أَُؤدِّ

افِِعىُّ أَْخبََرنَا َعمْ  بِيُع أَْخبََرنَا الشه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره ُرو ْبُن ْبُن اْلَحَسِن قَاالَ َحده

ْحَمِن ْبِن اْلَحاِرِث اْلمَ  ٍد َعْن َعْبِد الره فََذَكَرهُ   . ْخُزوِمىِّ أبي َسلََمة َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن ُمَحمه

يَهَا َعْنهُ   : إِنه أبي َشْيٌخ قَْد أَْفنََد َوقَالَ   : بِإِْسنَاِدِه نَْحَوهُ إاِله أَنههُ قَالَ    : فَقَالَ   ؟ فَهَْل يُْجِزُئ َعنْهُ أَْن أَُؤدِّ

ِ ْبُن ُمحَ   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ   . َولَْم يَْذُكْر قَْولَهُ َشابهةً   . نََعمْ  ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن فُوَرَك أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه مه

ثَنَا ُشْعبَةُ أَْخبََرنِى النُّْعَماُن ْبُن َسالٍِم عَ  ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ثَنَا يُونُُس ْبُن َحبِيٍب َحده ْن َجْعفٍَر َحده

ِ إِنه أبي َشْيٌخ َكبِيٌر الَ   : ىِّ قَاَل قُلْتُ َعْمِرو ْبِن أَْوٍس الثهقَفِىِّ َعْن أبي َرِزيٍن اْلُعقَْيلِ  يَا َرُسوَل َّللاه

َعلِىُّ   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . ُحجه َعْن أَبِيَك َواْعتَِمرْ   : يَْستَِطيُع اْلَحجه َوالَ اْلُعْمَرةَ َوالَ الظهْعَن قَالَ 

ٍد اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن بْ  ثَنَا يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب اْلقَاِضى ْبُن ُمَحمه ِد ْبِن إِْسَحاَق َحده ُن ُمَحمه

 ِ بَْيِر َعْن َعْبِد َّللاه ثَنَا َجِريٌر َعْن َمْنُصوٍر َعْن ُمَجاِهٍد َعْن يُوُسَف ْبِن الزُّ بِيِع َحده ثَنَا أَبُو الره  َحده

بَْيِر قَالَ  ِ إِنه   : ى النهبِىِّ صلى َّللا عليه وسلم فَقَالَ َجاَء َرُجٌل ِمْن َخْثَعَم إِلَ   : ْبِن الزُّ يَا َرُسوَل َّللاه

ْحِل َواْلَحجُّ َمْكتُوٌب َعلَْيِه أَفَأَُحجُّ  أبي أَْدَرَك اإِلْسالََم َوهَُو َشْيٌخ َكبِيٌر الَ يَْستَِطيُع ُرُكوَب الره

أََرأَْيَت إِْن َكاَن َعلَى أَبِيَك ِديٌن فَقََضْيتَهُ أََكاَن َذلَِك   : قَالَ   . نََعمْ   : قَالَ   . أَْنَت أَْكبَُر َولَِدهِ   : قَالَ   ؟ َعْنهُ 

اْختُلَِف فِي هََذا َعلَى َمْنُصوٍر فََرَواهُ َجِريُر ْبُن َعْبِد   . فَاْحُجْج َعنْهُ   : قَالَ   . نََعمْ   : قَالَ   . يُْجِزئُ 

َمِد َعْن َمْنُصوٍر َعْن  َوَرَواهُ َعْبُد اْلَعِزيزِ   . اْلَحِميِد هََكَذا ْبُن َوَرَواهُ َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َعْبِد الصه

بَْيُر ْبُن يُوُسَف َعِن اْبِن  بَْيِر أَِو الزُّ بَْيِر يُقَاُل لَهُ يُوُسُف ْبُن الزُّ ُمَجاِهٍد َعْن َمْولًى اِلْبِن الزُّ

بَْيِر َعْن َسْوَدةَ بِْنِت َزْمَعةَ رضي َّللا عنها قَ  َجاَء َرُجٌل إِلَى النهبِىِّ صلى َّللا عليه   : الَتْ الزُّ

ِ صلى َّللا عليه وسلم  . إِنه أبي َشْيٌخ َكبِيٌر الَ يَْستَِطيُع أَْن يَُحجه   : وسلم فَقَالَ    : فَقَاَل َرُسوُل َّللاه

ُ أَْرَحمُ   : قَالَ   . نََعمْ   : قَالَ   . لَْو َكاَن َعلَى أَبِيَك َدْيٌن فَقََضْيتَهُ َعنْهُ قُبَِل ِمْنكَ    . ُحجه َعْن أَبِيكَ   . فَاّلِله

ثَنَا يُوُسُف ْبُن يَْعقُو ِد ْبِن إِْسَحاَق َحده َب أَْخبََرنَاهُ أَبُو اْلَحَسِن اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه

ثَنَا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبنُ  ُد ْبُن أبي بَْكٍر َحده ثَنَا ُمَحمه َمِد فََذَكَرهُ  َحده    . َعْبِد الصه

بَْيِر أَنه  بَْيِر َعِن اْبِن الزُّ َوَرَواهُ إِْسَرائِيُل َعْن َمْنُصوٍر َعْن ُمَجاِهٍد َعْن َمْولًى آلِل اْبِن الزُّ

ِ فََذَكَرهُ   : َسْوَدةَ رضي َّللا عنها قَالَتْ  وٍر فَقَاَل َعْن َوأَْرَسلَهُ الثهْوِرىُّ َعْن َمْنصُ   . يَا َرُسوَل َّللاه

ِحيُح َعْن ُمَجاِهٍد َعْن يُوُسَف ْبِن  بَْيِر َعِن النهبِىِّ صلى َّللا عليه وسلم َوالصه يُوُسَف ْبِن الزُّ

بَْيِر َعِن النهبِىِّ صلى َّللا عليه وسلم بَْيِر َعِن اْبِن الزُّ أَْخبََرنَا أَبُو   . َكَذلَِك قَالَهُ الْبَُخاِرىُّ   . الزُّ

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ َزَكِريه  ثَنَا   : ا ْبُن أبي إِْسَحاَق َوأَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن قَاالَ َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ِ ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى َمالُِك ْبُن أَنٍَس َعْن أَيُّوَب بْ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاه بي ِن أُمَحمه

ِ ْبِن َعبهاٍس رضي َّللا عنه ِد ْبِن ِسيِريَن َعْن َعْبِد َّللاه أَنه َرُجالً أَتَى النهبِىه   : تَِميَمةَ َعْن ُمَحمه

ى اْمَرأَةٌ َكبِيَرةٌ الَ نَْستَِطيُع أَْن نُْرِكبَهَا َعلَى اْلبَِعيِر الَ   : صلى َّللا عليه وسلم فَقَالَ  إِنه أُمِّ

ِرَوايَاُت اْبِن ِسيِريَن َعِن   . نََعمْ   : قَالَ   ؟ أَفَأَُحجُّ َعْنهَا  . إِْن َربَْطتُهَا ِخْفُت أَْن تَُموتَ تَْستَْمِسُك، وَ 

   . اْبِن َعبهاٍس تَُكوُن ُمْرَسلَةً 
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أََصحُّ  َوقَْد ُرِوَى َعْن َعْوِف ْبِن أبي َجِميلَةَ َعِن اْبِن ِسيِريَن َعْن أبي هَُرْيَرةَ، َوِرَوايَةُ أَيُّوبَ 

ُ أَْعلَمُ     . َوَّللاه

ُجِل يُِطيُق اْلَمْشَى َوالَ يَِجُد َزاًدا َوالَ َراِحلَةً فاَلَ يَبِيُن أَْن يُوَجَب َعلَْيِه اْلَحجُّ   : باب   الره

ُ قَْد ُرِوَى أََحاِديُث َعِن النهبِىِّ صلى َّللا عليه وسلم تَُدلُّ عَ  افِِعىُّ َرِحَمهُ َّللاه لَى أَْن الَ قَاَل الشه

ُل يَِجُب اْلَمْشُى َعلَى أََحٍد إِلَى اْلَحجِّ َوإِْن أَطَاقَهُ َغْيَر أَنه ِمْنهَا ُمْنقَِطَعةً َوَمْنهَا َما يَْمتَنُِع أَهْ 

   . اْلَحِديِث ِمْن تَْثبِيتِهِ 

   . ثُمه َذَكَر اْلَحِديَث الهِذي

ُد   : أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َحدهثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ   : بُو بَْكرٍ ثُمه َذَكَر اْلَحِديَث الهِذي أَْخبََرنَاهُ أَ  ُمَحمه

افِِعىُّ أَْخبََرنَا َسِعيُد ْبُن َسالٍِم َعْن إِْبرَ  بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه اِهيَم ْبِن ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا الره

ِد ْبِن  ِ ْبِن ُعَمَر رضي َّللا عنه فََسِمْعتُهُ   : َعبهاِد ْبِن َجْعفٍَر قَالَ يَِزيَد َعْن ُمَحمه قَْعَدنَا إِلَى َعْبِد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم فَقَالَ   : يَقُولُ  فَقَاَم   . الشهِعُث التهفِلُ   : قَالَ   ؟ َما اْلَحاجُّ   : َسأََل َرُجٌل َرُسوَل َّللاه

ِة أَْفَضلُ  يَا َرُسولَ   : آَخُر فَقَالَ  ِ أَىُّ اْلَحجه ِ   : فَقَاَم آَخُر فَقَالَ   . اْلَعجُّ َوالثهجُّ   : قَالَ   ؟ َّللاه يَا َرُسوَل َّللاه

بِيلُ  افِِعىُّ بِقَْولِِه ِمْنهَا َما يَْمتَنُِع أَْهُل اْلِعْلمِ   { ج }   . َزاٌد َوَراِحلَةٌ   : قَالَ   ؟ َما السه  هََذا الهِذى َعنَى الشه

فَهُ أَْهُل ِمْن تَْثبِيتِِه َوإِنهَما اْمتَنَُعوا ِمْنهُ ألَنه اْلَحِديَث يُْعَرُف بِإِْبَراِهيَم ْبِن يَِزيَد اْلُخوِزىِّ َوقَْد َضعه 

ثَنَا َعلِىُّ ْبُن أَْخبََرنَا أَبُو َسْعٍد اْلَمالِينِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد ْبُن َعِدىٍّ اْلَحافِظُ   . اْلِعْلِم بِاْلَحِديثِ  َحده

ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َسِعيِد ْبِن أبي َمْريََم قَاَل َسِمْعُت يَْحيَى ْبَن َمِعيٍن يَقُولُ    : أَْحَمَد ْبِن ُسلَْيَماَن َحده

ِد ْبِن َعبهاٍد هََذا لَْيَس بِثِقَةٍ  ْيُخ َوقَْد َرَواهُ قَاَل ا  . إِْبَراِهيُم ْبُن يَِزيَد اْلُخوِزىُّ َرَوى َحِديَث ُمَحمه لشه

ِد ْبِن َعبهاٍد إاِله أَنههُ أَْضَعُف ِمْن إِْبَراهِ  ِ ْبِن ُعبَْيِد ْبِن ُعَمْيٍر َعْن ُمَحمه ُد ْبُن َعْبِد َّللاه يَم ْبِن ُمَحمه

ِد ْبنِ  اِج َعْن َجِريِر ْبِن َحاِزٍم َعْن ُمَحمه ُد ْبُن اْلَحجه ُد ْبُن  يَِزيَد، َوَرَواهُ أَْيًضا ُمَحمه َعبهاٍد َوُمَحمه

اِج َمْتُروكٌ  اِد ْبِن َسلََمةَ َعْن قَتَاَدةَ َعْن أَنٍَس َعِن   . اْلَحجه َوُرِوَى َعْن َسِعيِد ْبِن أبي َعُروبَةَ َوَحمه

اِحلَِة َوالَ أَُراهُ إاِله َوهًَما اِد َوالره ٍد فَقَْد فَقَْد أَْخبَرَ   . النهبِىِّ صلى َّللا عليه وسلم فِي الزه نَا أَبُو ُمَحمه

دٍ  ثَنَا أَبُو ُعْثَمانَ   : أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه ِل َحده ِ   : اْلَحَسُن ْبُن َعلِىِّ ْبِن اْلُمَؤمه َعْمُرو ْبُن َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو أَْحَمدَ  ُد ْبُن َعْبِد اْلَوههاِب أَْخبََرنَا َجْعفَُر بْ   : اْلبَْصِرىُّ َحده ُن َعْوٍن أَْخبََرنَا َسِعيُد ْبُن ُمَحمه

ِ َعزه َوَجله   : أبي َعُروبَةَ َعْن قَتَاَدةَ َعِن اْلَحَسِن قَالَ  ِ َعلَى النهاِس ِحجُّ  ) ُسئَِل َعْن قَْوِل َّللاه َوّلِِله

بِ   : قَاَل قِيلَ   ( اْلبَْيِت َمِن اْستَطَاَع إِلَْيِه َسبِيالً  ِ َما السه َمْن َوَجَد َزاًدا   : قَالَ   ؟ يلُ يَا َرُسوَل َّللاه

   . هََذا هَُو اْلَمْحفُوظُ َعْن قَتَاَدةَ َعِن اْلَحَسِن َعِن النهبِىِّ صلى َّللا عليه وسلم ُمْرَسالً   . َوَراِحلَةً 

افِِعىُّ َعْن َعْبِد الَْوهه   . َوَكَذلَِك َرَواهُ يُونُُس ْبُن ُعبَْيٍد َعِن الَْحَسنِ    . اِب َعْن يُونُسَ َوَرَواهُ الشه

 َوَرَواهُ َعتهاُب ْبُن أَْعيََن َوَرَواهُ َعتهاُب ْبُن أَْعيََن َعْن ُسْفيَاَن الثهْوِرىِّ َعْن يُونَُس ْبِن ُعبَْيٍد َعنِ 

ِه َعْن َعائَِشةَ قَالَتْ  بِيُل إِلَى الْ   : اْلَحَسِن َعْن أُمِّ   ؟ َحجِّ ُسئَِل النهبِىُّ صلى َّللا عليه وسلم َما السه

اِحلَةُ   : قَالَ  اُد َوالره ثَنَا   . الزه ِد ْبُن َحيهاَن َحده أَْخبََرنَاهُ أَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحاِرِث اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه
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ْحَمِن ْبُن أبي َحاتٍِم قَالَ  ُرِوَى ِمْن َوْجٍه وَ   . َوَجْدُت فِي ِكتَاِب َعتهاِب ْبِن أَْعيََن فََذَكَرهُ   : َعْبُد الره

آَخَر َعْن َعتهاٍب َوُرِوَى فِيِه أََحاِديُث أَُخُر الَ يَِصحُّ َشْىٌء ِمْنهَا َوَحِديُث إِْبَراِهيَم ْبِن يَِزيَد 

ْدنَاهُ بِالهِذى َرَواهُ الَْحَسُن اْلبَْصِرىُّ َوإِْن َكاَن ُمْنقَِطًعا َكِريها ْبُن أَْخبََرنَا أَبُو زَ   . أَْشهَُرهَا َوقَْد أَكه

ِ ْبُن َصا ثَنَا َعْبُد َّللاه ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد َحده ثَنَا أَبُو اْلَحَسِن الطهَرائِفِىُّ َحده لٍِح أبي إِْسَحاَق َحده

ثَنِي ُمَعاِويَةُ ْبُن َصالٍِح َعْن َعلِىِّ ْبِن أبي طَْلَحةَ َعِن اْبِن َعبهاٍس رضي َّللا عنه فِي قَْولِهِ   َحده

ِ َعلَى النهاِس ِحجُّ اْلبَْيِت َمِن اْستَطَاَع إِلَْيِه َسبِيالً  ) تََعالَى  بِيلُ   ( َوّلِِله أَْن يَِصحه بََدُن اْلَعْبِد   : قَاَل السه

ِد أَخْ   . َويَُكوَن لَهُ ثََمُن َزاٍد َوَراِحلٍَة ِمْن َغْيِر أَْن يُْجَحَف بِهِ  بََرنَا أَْحَمُد ْبُن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه

ِد ْبُن َصاِعٍد َحده  ثَنَا أَبُو ُمَحمه ِد ْبِن اْلَحاِرِث اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُعَمَر اْلَحافِظُ َحده ثَنَا أَبُو ُمَحمه

ثَنَا ِهَشاُم ْبُن ُسلَْيَماَن َوَعْبُد اْلَمِجيِد َعِن ابْ  ِ اْلَمْخُزوِمىُّ َحده ِن ُجَرْيٍج قَاَل أَْخبََرنِى ُعَمُر ُعبَْيِد َّللاه

بِيُل  ْبُن َعطَاٍء َعْن ِعْكِرَمةَ َعِن اْبِن َعبهاٍس ِمْثَل قَْوِل ُعَمَر ْبِن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه السه

اِحلَةُ  اُد َوالره    . الزه

ُجِل يَِجُد َزاًدا َوَراِحلَةً فَيَُحجُّ َماِشيًا يَْحتَِسُب فِيِه   : باب   ِزيَاَدةَ األَْجرِ الره

ثَنَا أَبُو َعْبِد  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َزَكِريها ْبُن أبي إِْسَحاَق اْلُمَزكِّى قَاالَ َحده ِ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه   : َّللاه

ثَنَا يَِزيُد بْ  ٌد َحده ثَنَا ُمَسده ٍد َحده ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ثَنَا اْبُن َعْوٍن ُمَحمه ُن ُزَرْيٍع َحده

ٍد َوَعِن إِْبَراِهيَم َعِن األَْسَوِد قَاالَ قَالَْت َعائَِشةُ  ِ أَيَْصُدُر   : َعِن اْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمه يَا َرُسوَل َّللاه

ِت فَاْخُرِجى إِلَى التهْنِعيِم اْنتَِظِرى فَإَِذا طَهُرْ   : فَقَاَل لَهَا  . النهاُس بِنُُسَكْيِن وأَْصُدُر بِنُُسٍك َواِحدٍ 

   . َولَِكنههُ َعلَى قَْدِر َعنَائَِك َونََصبِكِ   . فَأَِهلِّى ِمْنهُ، ثُمه اْئتِينَا َمَكاَن َكَذا َوَكَذا

ٍد، وأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن َوْجٍه آَخَر َعِن اْبِن َعْونٍ  ِحيِح َعْن ُمَسده    . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

لَِمىُّ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أبي َعْمٍرو قَالُوا  ْحَمِن السُّ ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َعْبِد الره ثَنَا أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه َحده

ثَنَا اْبُن َوْهٍب َعِن اْبنِ   : أَبُو اْلَعبهاسِ  ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن ُمْنقٍِذ َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُجَرْيٍج َعْن  ُمَحمه

   . َما آَسى َعلَى َشْىٍء َما آَسى َعلَى أَنِّى لَْم أَُحجه َماِشيًا  : َعطَاٍء َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ 

 ِ ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن َعْبِد َّللاه فهاُر َحده   : أَْخبََرنَا ُمَحمه ِ الصه ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا أَْحَمُد ُمَحمه

ثَنَا ُعبَيْ  ثَنَا ُزهَْيُر ْبُن ُمَعاِويَةَ َحده ٍد النُّفَْيلِىُّ َحده ِ ْبُن ُمَحمه ثَنَا َعْبُد َّللاه ِ ْبُن اْلَولِيدِ ْبُن َمْهِدىٍّ َحده   : ُد َّللاه

ثَهُْم قَاَل قَاَل اْبُن َعبه  ِ ْبَن ُعبَْيِد ْبِن ُعَمْيٍر َحده َما نَِدْمُت َعلَى َشْىٍء فَاتَنِى فِي   : اسٍ أَنه َعْبَد َّللاه

َشبَابِى إاِله أَنِّى لَْم أَُحجه َماِشيًا، َولَقَْد َحجه اْلَحَسُن ْبُن َعلِىٍّ رضي َّللا عنهَما َخْمَسةً َوِعْشِريَن 

َ َمالَهُ  ةً َماِشيًا َوإِنه النهَجائَِب لَتُقَاُد َمَعهُ، َولَقَْد قَاَسَم َّللاه اٍت َحتهى إِنههُ يُْعِطى اْلُخفه َحجه ثاَلََث َمره

َوقَْد ُرِوَى فِيِه َعِن َوقَْد   . اْبُن ُعَمْيٍر يَقُوُل َذلَِك ِرَوايَةً َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعلِىٍّ   . َويُْمِسُك النهْعلَ 

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا ُرِوَى فِيِه َعِن اْبِن َعبهاٍس َحِديٌث َمْرفُوٌع َوفِيِه َضْعٌف أَْخبََرنَاهُ  أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا فَْرَوةُ ْبُن أبي اْلَمْغَراِء   : أَبُو بَْكرٍ  أَْحَمُد ْبُن إِْسَحاَق أَْخبََرنَا بِْشُر ْبُن ُموَسى األََسِدىُّ َحده

ثَنَا ِعيَسى ْبُن َسَواَدةَ َعْن إِْسَماِعيَل ْبِن أبي َخالٍِد َعْن زَ  َمِرَض اْبُن   : اَذاَن قَالَ اْلِكْنِدىُّ َحده
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ِ صلى   : َعبهاٍس رضي َّللا عنه فََجَمَع إِلَْيِه بَنِيِه َوأَْهلَهُ فَقَاَل لَهُمْ  يَا بَنِىه إِنِّى َسِمْعُت َرُسوَل َّللاه

ةَ َماِشيًا َحتهى يَْرِجَع إِلَْيهَا ُكتَِب لَهُ بِكُ   : َّللا عليه وسلم يَقُولُ  لِّ َخْطَوٍة َسْبُعِمائَِة َمْن َحجه ِمْن َمكه

ُكلُّ َحَسنٍَة بَِمائَِة أَْلِف   : قَالَ   ؟ َوَما َحَسنَاُت اْلَحَرمِ   : فَقَاَل بَْعُضهُمْ   . َحَسنٍَة ِمْن َحَسنَاِت اْلَحَرمِ 

َد بِِه ِعيَسى ْبُن َسَواَدةَ هََذا َوهَُو َمْجهُولٌ   { ج }   . َحَسنَةٍ  يَاِدىُّ أَْخبََرنَا  أَْخبََرنَا أَبُو  . تَفَره طَاِهٍر الزِّ

ُد ْبُن َعْبِد اْلَوههاِب أَْخبََرنَا ثَنَا ُمَحمه يَاِدىُّ أَْخبََرنَا أَبُو ُعْثَماَن اْلبَْصِرىُّ َحده يَْعلَى  أَبُو طَاِهٍر الزِّ

ثَنَا ُسْفيَاُن َعِن اْبِن أبي نَِجيٍح َعْن ُمَجاِهدٍ  الَةُ أَنه إِْبرَ   : ْبُن ُعبَْيٍد َحده اِهيَم َوإِْسَماِعيَل َعلَْيِهَما الصه

ا َماِشيَْينِ     . والسهالَُم َحجه

ِ   : باب َعاِء َوإِنه َرُسوَل َّللاه ُكوَب لَِما فِيِه ِمْن ِزيَاَدِة النهفَقَِة َواإِلْجَماِم لِلده َمِن اْختَاَر الرُّ

ِ صلى َّللا عليه وسلم صلى َّللا عليه وسلم َحجه َراِكبًا َواْلَخْيُر فِي ُكلِّ    َما َصنََع َرُسوُل َّللاه

ثَنَا أَْحَمُد ْبُن اْلَولِيِد اْلفَ  اُز َحده زه ثَنَا أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن أَْخبََرنَا أَبُو َجْعفٍَر الره اُم َحده حه

ْبَراِهيَم َعِن األَْسَوِد َواْبِن َعْوٍن َعِن اْلقَاِسِم َعْبُد اْلَوههاِب ْبُن َعطَاٍء أَْخبََرنَا اْبُن َعْوٍن َعْن إِ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم ح    . أَنههَُما قَاالَ قَالَْت أُمُّ اْلُمْؤِمنِيَن لَِرُسوِل َّللاه

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو َعْمِرو ْبُن أبي َجْعفٍَر أَْخبََرنَا اْلحَ  َسُن ْبُن ُسْفيَاَن َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا اْبُن ُعلَيهةَ َعِن اْبِن َعْوٍن َعْن إِْبَراِهيَم َعِن األَْسَوِد َعنْ  ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن أبي َشْيبَةَ َحده أُمِّ  َحده

ِ يَصْ   : َوَعِن اْلقَاِسِم َعْن أُمِّ الُْمْؤِمنِيَن قَالَْت قُْلتُ   . اْلُمْؤِمنِينَ  ُدُر النهاُس بِنُُسَكْيِن يَا َرُسوَل َّللاه

اْنتَِظِرى فَإَِذا طَهُْرِت فَاْخُرِجى إِلَى التهْنِعيِم فَأَِهلِّى ِمْنهُ، ثُمه اْلقَْينَا   : قَالَ   . وأَْصُدُر بِنُُسٍك َواِحدٍ 

أَْو َكَما قَاَل   . قَاَل نَفَقَتِكِ  َغًدا َولَِكنههَا َعلَى قَْدِر نََصبِِك أَوْ   : أَظُنُّهُ قَالَ   : قَالَ   . ِعْنَد َكَذا َوَكَذا

ِ صلى َّللا عليه وسلم    . َرُسوُل َّللاه

ِحيِح َعْن أبي بَْكِر ْبِن أبي َشْيبَةَ  دٍ   . َرَواهُ ُمْسلٌِم فِي الصه ثَنَا أَبُو ُمَحمه ِ ْبُن يُوُسَف   : َحده َعْبُد َّللاه

ثَنَا اْلَعبهاُس   : األَْصبَهَانِىُّ إِْمالًَء أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيدٍ  ةَ َحده ِد ْبِن ِزيَاٍد اْلبَْصِرىُّ بَِمكه أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه

ائِِب َعْن أبي  ثَنَا أَبُو َعَوانَةَ َعْن َعطَاِء ْبِن السه اٍد َحده ثَنَا يَْحيَى ْبُن َحمه وِرىُّ َحده ٍد الدُّ ْبُن ُمَحمه

ِ بْ  بَِعىِّ َعْن َعْبِد َّللاه ِ صلى َّللا ُزهَْيٍر الضُّ ِن بَُرْيَدةَ َعْن أَبِيِه بَُرْيَدةَ األَْسلَِمى قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه

ِ َعزه َوَجله َسْبِعيَن ِضْعفًا  : عليه وسلم أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن   . النهفَقَةُ فِي اْلَحجِّ َكالنهفَقَِة فِي َسبِيِل َّللاه

ِد أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن مُ  ِ ْبِن بِْشَراَن بِبَْغَداَد َوأَبُو َزَكِريها ْبُن أبي إِْسَحاَق ُمَحمه ِد ْبِن َعْبِد َّللاه َحمه

ثَنَا   : اْلُمَزكِّى بِنَْيَسابُوَر قَاالَ أَْخبََرنَا أَبُو َسْهلٍ  ِ ْبِن ِزيَاٍد اْلقَطهاُن َحده ِد ْبِن َعْبِد َّللاه أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه

ِ ْبُن  ثَنَا َوْرقَاُء َعْن َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر َعْن ِعْكِرَمةَ َعِن َعْبُد َّللاه ثَنَا َشبَابَةُ َحده َرْوٍح اْلَمَدائِنِىُّ َحده

ُدوَن َويَقُولُونَ   : اْبِن َعبهاٍس قَالَ  وَن َوالَ يَتََزوه وَن   : َكاَن أَْهُل اْليََمِن يَُحجُّ لُوَن فَيَُحجُّ نَْحُن ُمتََوكِّ

ةَ  ُ َعزه َوَجله   . فَيَْسأَلُوَن النهاسَ  إِلَى َمكه اِد التهْقَوى ) فَأَْنَزَل َّللاه ُدوا فَإِنه َخْيَر الزه    .  ( َوتََزوه

ِحيِح َعْن يَْحيَى ْبِن بِْشٍر َعْن َشبَابَةَ     . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه
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ِد   : َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ِد ْبِن إِْسَحاَق َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه ْبِن َعلِىٍّ اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه

ثَنَا  ثَنَا يَِزيُد ْبُن ُزَرْيٍع َحده ُد ْبُن أبي بَْكٍر َحده ثَنَا ُمَحمه ثَنَا يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب اْلقَاِضى َحده َحده

 ِ أَنه أَنََس ْبَن َمالٍِك رضي َّللا عنه َكاَن يَُحجُّ   :  ْبِن أَنَسٍ َعْزَرةُ ْبُن ثَابٍِت َعْن ثَُماَمةَ ْبِن َعْبِد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َحجه َعلَى َرْحٍل   : َعلَى َرْحٍل َولَْم يَُكْن َشِحيًحا َوَحدهثَ  أَنه َرُسوَل َّللاه

ِحيِح فَقَاَل َوقَ   . َوَكانَْت َزاِملَتَهُ  ُد ْبُن أبي بَْكرٍ أَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ فِي الصه    . اَل ُمَحمه

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َحاِمِد ْبُن أبي َحاِمٍد اْلُمْقِرُئ َوأَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن اْلقَا ِضى أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ُد ْبنُ   : َوأَبُو َصاِدِق ْبُن أبي اْلفََواِرِس قَالُوا َحده ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن  ُمَحمه يَْعقُوَب َحده

ثَنَا إِْسَحاُق ْبُن َسِعيٍد َعْن أَبِيِه قَاَل َصَدْرُت َمَع اْبِن ُعَمَر يَْوَم  ثَنَا أَبُو النهْضِر َحده ُمْكَرٍم َحده

ْت بِنَا ُرْفقَةً يََمانِيَةٌ ِرَحالُهُُم األََدُم َوَخْطُم إِبِلِِهُم اْلُخُزمُ  ْدِر فََمره ِ  الصه َمْن أََحبه أَْن   : فَقَاَل َعْبُد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َوأَْصَحابِِه إِْذ  يَْنظَُر إِلَى أَْشبَِه ُرْفقٍَة َوَرَدِت اْلَحجه اْلَعاَم بَِرُسوِل َّللاه

ْفقَةِ  ِة اْلَوَداِع فَْليَْنظُْر إِلَى هَِذِه الرُّ    . قَِدُموا فِي َحجه

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َطاِهٍر اْلفَقِيهُ َوأَبُو َزَكِريها ْبُن أبي إِْسَحاَق َوأَبُو بَْكِر ْبُن أَْخبََرنَا أَبُو عَ  ْبِد َّللاه

ُد ْبُن َعبْ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس هَُو األََصمُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه ِد اْلَحَسِن َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أبي َعْمٍرو قَالُوا َحده

ِ ْبِن َعْبدِ  ِ ْبُن ُحَكْيم اْلِكنَانِىُّ َرُجٌل ِمْن  َّللاه ثَنِي َعْبُد َّللاه اْلَحَكِم أَْخبََرنَا َسِعيُد ْبُن بَِشيٍر اْلقَُرِشىُّ َحده

بَابِىِّ قَالَ  ِ   : أَْهِل اْليََمِن ِمْن َمَوالِيِهْم َعْن بِْشِر ْبِن قَُداَمةَ الضه أَْبَصَرْت َعْينَاَى ِحبِّى َرُسوَل َّللاه

َّللا عليه وسلم َواقِفًا بَِعَرفَاٍت َمَع النهاِس َعلَى نَاقٍَة لَهُ َحْمَراَء قَْصَواَء تَْحتَهُ قَِطيفَةٌ صلى 

ةً َغْيَر ِريَاٍء َوالَ هَبَاٍء َوالَ ُسْمَعةٍ   : بَْوالَنِيهةٌ َوهَُو يَقُولُ  هََذا   : َوالنهاُس يَقُولُونَ   . اللههُمه اْجَعْلهَا َحجه

ِ ْبَن ُحَكْيم فَقُْلتُ  َرُسولُ  ِ صلى َّللا عليه وسلم قَاَل َسِعيُد ْبُن بَِشيٍر فََسأَْلُت َعْبَد َّللاه يَا أَبَا   : َّللاه

   . أَْحَسبُهَا اْلُمبَتهَرة األُُذنَْيِن فَإِنه النُّوَق تُْبتَُر آَذانُهَا لِتَْسَمعَ   : قَالَ   ؟ ُحَكْيم َوَما اْلقَْصَوى

  تِْسالَِف لِْلَحجِّ ااِلسْ   : باب

أَْخبََرنَا أَبُو ُعَمَر األَِديُب أَْخبََرنَا أَبُو ُعَمَر األَِديُب أَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر اإِلْسَماِعيلِىُّ أَْخبََرنَا 

ثَنَا َوِكيٌع َعْن ُسْفيَاَن َعْن طَارِ  ثَنَا هَاُروُن ْبُن إِْسَحاَق ِمْن ِكتَابِِه َحده   : ٍق قَالَ اْلَحْضَرِمىُّ َحده

ُجِل يَْستَْقِرُض َويَُحجُّ قَالَ  َ َوالَ يَْستَْقِرُض   : َسِمْعُت اْبَن أبي أَْوفَى يُْسأَُل َعِن الره يَْستَْرِزُق َّللاه

   . الَ يَْستَْقِرُض إاِله أَْن يَُكوَن لَهُ َوفَاءٌ   : قَاَل َوُكنها نَقُولُ 

ُجِل يَُؤاِجُر نَْفَسهُ ِمنْ   : باب َرُجٍل يَْخُدُمهُ ثُمه يُِهلُّ بِاْلَحجِّ َمَعهُ أَْو يُْكِرى ِجَمالَهُ ثُمه  الره

هُ    يَُحجُّ فَيَْجِزئُهُ َحجُّ

بِيُع أَْخبََرنَا ا ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره افِِعىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َحده لشه

أَنه َرُجالً   : نَا ُمْسلٌِم َوَسِعيٌد َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعطَاٍء َعِن اْبِن َعبهاٍس رضي َّللا عنهأَْخبَرَ 
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  : فَقَاَل اْبُن َعبهاسٍ   . أَُؤاِجُر نَْفِسى ِمْن هَُؤالَِء اْلقَْوِم فَأَْنُسُك َمَعهُُم اْلَمنَاِسَك إِلَى أَْجرٍ   : َسأَلَهُ فَقَالَ 

ُ َسِريُع اْلِحَسابِ أُ  ) نََعْم  ا َكَسبُوا َوَّللاه ْحَمِن أَْخبََرنَا   ( ولَئَِك لَهُْم نُِصيٌب ِممه أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد الره

ثَنَا أَبُو َمْنُصورٍ  لَِمىُّ ِمْن أَْصِل ِكتَابِِه َحده ْحَمِن السُّ ُد ْبُن اْلقَاِسِم اْلَعتَِكىُّ   : أَبُو َعْبِد الره ُمَحمه

بَ  ثَنَا األَْعَمُش َعْن ُمسْ الصه ثَنَا أَبُو نَُعْيٍم َحده ثَنَا اللهبهاُد يَْعنِى أَْحَمَد ْبَن نَْصٍر َحده لٍِم ِغىُّ إِْمالًَء َحده

إِنِّى أَْكَرْيُت نَْفِسى إِلَى   : َجاَء َرُجٌل إِلَى اْبِن َعبهاٍس فَقَالَ   : اْلبَِطيِن َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر قَالَ 

ُ   : قَالَ   ؟ أَفَيُْجِزُئ َذلَِك َعنِّى  . َحجِّ َواْشتََرْطُت َعلَْيِهْم أَْن أَُحجه الْ  أُولَئَِك  ) أَْنَت ِمَن الهِذيَن قَاَل َّللاه

ُ َسِريُع اْلِحَسابِ  ا َكَسبُوا َوَّللاه    .  ( لَهُْم نُِصيٌب ِممه

   . َسِعيدٍ  َوَكَذلَِك َرَواهُ َعْبُد اْلَكِريِم اْلَجَزِرىُّ َعنْ 

ثَنَا مُ  ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن إِْسَحاَق أَْخبََرنَا أَبُو اْلُمثَنهى َحده ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ٌد َحده َسده

ثَنَا أَبُو أَُماَمةَ  ثَنَا اْلَعالَُء ْبُن اْلُمَسيهِب َحده ُكْنُت َرُجالً   : التهْيِمىُّ قَالَ  َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ِزيَاٍد َحده

يَا أَبَا َعْبِد   : أُْكِرى ِمْن هََذا اْلَوْجِه َوَكاَن أُنَاٌس يَقُولُوَن إِنههُ لَْيَس لََك َحجٌّ فَلَقِيُت اْبَن ُعَمَر فَقُْلتُ 

ى فِي هَِذِه األَْوُجِه َوإِنه أُنَاًسا يَقُولُونَ  ْحَمِن إِنِّى َرُجٌل أَُكرِّ فَقَاَل   . لِى إِنههُ لَْيَس لََك َحجٌّ  الره

  . بَلَى  : أَلَْسَت تُْحِرُم َوتُلَبِّى َوتَطُوُف بِاْلبَْيِت َوتُفِيُض ِمْن َعَرفَاٍت َوتَْرِمى اْلِجَماَر قَاَل قُلْتُ 

ا  : قَالَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم فََسأَ   . فَإِنه لََك َحج ً لَهُ َعْن ِمْثِل َما َجاَء َرُجٌل إِلَى َرُسوِل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم فَلَْم يُِجْبهُ َحتهى نََزلَْت هَِذِه  َسأَْلتَنِى َعْنهُ فََسَكَت َعْنهُ َرُسوُل َّللاه

ِ صلى َّللا عل  ( لَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أَْن تَْبتَُغوا فَْضالً ِمْن َربُِّكمْ  ) اآليَةُ  يه فَأَْرَسَل إِلَْيِه َرُسوُل َّللاه

   . لََك َحجٌّ   : وسلم َوقََرأَ هَِذِه اآليَةَ َعلَْيِه َوقَالَ 

  التَِّجاَرِة فِي اْلَحجِّ   : باب

ثَنَا إِْسَماِعيُل   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  فهاُر َحده َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ ْبُن إِْسَحاَق  ِ َحده ثَنَا َعلِىُّ ْبُن َعْبِد َّللاه   : َحده

ا َكاَن اإِلْسالَُم تَأَثهُموا ِمَن التِّ  َجاَرِة َكانَْت ُعَكاظٌ َوَمَجنهةُ َوُذو اْلَمَجاِز أَْسَواقًا فِي اْلَجاِهلِيهِة فَلَمه

ُ َعزه َوَجله فِيهَا     . فِي َمَواِسِم اْلَحجِّ   ( لَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أَْن تَْبتَُغوا فَْضالً ِمْن َربُِّكمْ  ) فَأَْنَزَل َّللاه

ِ َوَغْيِرهِ  ِحيِح َعْن َعلِىِّ ْبِن َعْبِد َّللاه    . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ِ اْلَحافِ  ٍد أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا اْلَعبهاُس ْبُن ُمَحمه ظُ أَْخبََرنَا َحْمَزةُ ْبُن اْلَعبهاِس اْلَعقَبِىُّ بِبَْغَداَد َحده

ثَنَا  ِ َحده ثَنَا اْبُن أبي ِذْئٍب ح َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا أَبُو بَْكٍر اْلَحنَفِىُّ َحده وِرىُّ َحده َعْبُد الدُّ

ْحَمِن ْبُن الْ  ثَنَا آَدُم ْبُن أبي إِيَاٍس الره ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن اْلُحَسْيِن َحده َحَسِن اْلقَاِضى بِهََمَذاَن َحده

ثَنَا اْبُن أبي ِذْئٍب َعْن َعطَاِء ْبِن أبي َربَاٍح َعْن ُعبَْيِد ْبِن ُعَمْيٍر َعِن اْبِن َعبهاٍس رضي َّللا  َحده

ِل الْ   : عنه َحجِّ َكانُوا يَتَبَايَُعوَن بِِمنًى َوَعَرفَةَ َوُسوِق ِذى اْلَمَجاِز َوَمَواِسِم أَنه النهاَس فِي أَوه
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ُ تَبَاَرَك َوتََعالَى   . اْلَحجِّ فََخافُوا اْلبَْيَع َوهُْم ُحُرمٌ  لَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أَْن تَْبتَُغوا فَْضالً  ) فَأَْنَزَل َّللاه

ثَنِي ُعبَْيُد ْبُن ُعَمْيٍر أَنههُ َكاَن يَْقَرؤهَا   . ْلَحجِّ فِي َمَواِسِم ا  ( ِمْن َربُِّكمْ  َزاَد آَدُم فِي ِرَوايَتِِه قَاَل فََحده

   . فِي اْلُمْصَحفِ 

  إِْمَكاِن اْلَحجِّ   : باب

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب حَ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن إِْسَحاَق ُمَحمه ثَنَا ُمَحمه ده

ثَنَا َشِريٌك َعْن لَْيٍث َعِن اْبِن َسابٍِط َعْن أبي أَُماَمةَ رضي َّللا عنه َعِن  أَْخبََرنَا َشاَذاُن َحده

َولَْم َمْن لَْم يَْحبِْسهُ َمَرٌض أَْو َحاَجةٌ ظَاِهَرةٌ أَْو ُسْلطَاٌن َجائٌِر   : النهبِىِّ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ 

َوهََذا َوإِْن َكاَن إِْسنَاُدهُ َغْيَر قَِوىٍّ فَلَهُ َشاِهٌد ِمْن قَْوِل   . يَُحجه فَْليَُمْت إِْن َشاَء يَهُوِدي ًا أَْو نَْصَرانِي ًا

   . ُعَمَر ْبِن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َصاِدِق  ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا أَبُو أَْخبََرنَا ُمَحمه ْيَدالَنِىُّ قَاالَ َحده ْبُن أبي اْلفََواِرِس الصه

اٌج قَاَل قَاَل اْبُن ُجَرْيٍج أَْخبََرنِى   : اْلَعبهاسِ  ثَنَا َحجه ُد ْبُن إِْسَحاَق َحده ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ِ ْبُن نَُعْيمٍ  اَك ْبَن عَ   : َعْبُد َّللاه حه ْحَمِن ْبَن َغْنٍم أَنه الضه ْحَمِن األَْشَعِرىه أَْخبََرهُ أَنه َعْبَد الره ْبِد الره

لِيَُمْت يَهُوِدي ًا أَْو نَْصَرانِي ًا يَقُولُهَا   : أَنههُ َسِمَع ُعَمَر ْبَن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه يَقُولُ   : أَْخبََرهُ 

اٍت َرُجٌل َماَت َولَْم يَُحجه َوجَ  هَا َوأَنَا َصُروَرةٌ ثاَلََث َمره ةٌ أَُحجُّ َد لَِذلَِك َسَعةً َوَخلِيَْت َسبِيلَهُ فََحجه

اْبُن نَُعْيٍم يَُشكُّ َولََغْزَوةٌ أَْغُزوهَا بَْعَد َما أَُحجُّ أََحبُّ إِلَىه   . أََحبُّ إِلَىه ِمْن ِسِت َغَزَواٍت أَْو َسْبعٍ 

اٍت أَْو َسْبعٍ     . ْيٍم يَُشكُّ فِيِهَمااْبُن نُعَ   . ِمْن ِسِت َحجه

  ُرُكوِب اْلبَْحِر لَِحجٍّ أَْو َعْمَرٍة أَْو َغْزوٍ   : باب

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو بَْكرٍ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاه أَْحَمُد ْبُن إِْسَحاَق أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن   : أَْخبََرنَا ُمَحمه

ثَنَا سَ  ِعيُد ْبُن ُسلَْيَماَن َعْن إِْسَماِعيَل ْبِن َزَكِريها َوَصالِِح ْبِن ُعَمَر َعْن َسْهِل ْبِن َسْختَُوْيِه َحده

ِ صلى َّللا  ِ ْبِن َعْمٍرو قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه ِف ْبِن طَِريٍف َعْن بَِشيِر ْبِن ُمْسلٍِم َعْن َعْبِد َّللاه ُمطَرِّ

االَ يَْرَكبَنه َرُجٌل بَْحًرا إاِله   : عليه وسلم َوإِنه تَْحَت اْلبَْحِر نَاًرا   . َغاِزيًا أَْو ُمْعتَِمًرا أَْو َحاج ً

ِ َعْن   . َوتَْحَت النهاِر بَْحًرا ٍف َعْن بِْشٍر أبي َعْبِد َّللاه ٍف َوقِيَل فِيِه َعْن ُمطَرِّ َوقِيَل فِيِه َعْن ُمطَرِّ

ِ ْبِن َعْمٍرو وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن أَ   . بَِشيِر ْبِن ُمْسلٍِم َعْن َعْبِد َّللاه ْخبََرنَاهُ أَبُو َعلِىٍّ الرُّ

ٍف فَذَ  ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن َزَكِريها َعْن ُمطَرِّ ثَنَا َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر َحده ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده َكَرهُ َداَسةَ َحده

ِ األَْصبَهَانِىُّ َوقَْد أَْخبَرَ   . َوقَاَل الَ يَْرَكُب اْلبَْحرَ  نَا أَبُو بَْكٍر اْلفَاِرِسىُّ أَْخبََرنَا إِْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد َّللاه

ُد ْبُن إِْسَماِعيَل اْلبَُخاِرىُّ لَْم يَِصحه َحِديثُهُ يَْعنِى  ثَنَا أَبُو أَْحَمَد ْبُن فَاِرٍس قَاَل قَاَل ُمَحمه َحده

   . َحِديَث بَِشيِر ْبِن ُمْسلٍِم هََذا

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n87&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n87&p1#TOP


15 

 

ِه َحده  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس اْلَمْحبُوبِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو اْلُمَوجِّ ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا َمْحُموُد أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

 ِ اٍم َعْن قَتَاَدةَ َعْن أبي أَيُّوَب َعْن َعْبِد َّللاه  ْبِن ْبُن َغْيالََن أَْخبََرنَا أَبُو َداُوَد َعْن ُشْعبَةَ َوهَمه

إِنه تَْحَت اْلبَْحِر نَاًرا، ثُمه   . َماُء اْلبَْحِر الَ يُْجِزُئ ِمْن َوُضوٍء َوالَ ِمْن َجنَابَةٍ   : َعْمٍرو أَنههُ قَالَ 

   . َماًءا، ثُمه نَاًرا َحتهى َعده َسْبَعةَ أَْبُحٍر َوَسْبَعةَ أَْنيَاٍر هََكَذا ُرِوَى َمْوقُوفًا

ثَنَا أَْخبََرنَا أَبُ  ِ ْبُن َجْعفَِر ْبِن ُدُرْستَُوْيِه َحده و اْلُحَسْيِن ْبُن اْلفَْضِل الْقَطهاُن بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه

ثَنَا أَبُو َعاِصمٍ  ُد ْبُن ُحيَِى َعْن َصْفَواَن   : يَْعقُوُب ْبُن ُسْفيَاَن َحده ثَنِي ُمَحمه اُك ْبُن َمْخلٍَد َحده حه الضه

ِ صلى َّللا عليه وسلم ْبنِ  نَاًرا  ) ثُمه تاَلَ   . اْلبَْحُر هَُو َجهَنهمُ   : يَْعلَى َعْن يَْعلَى قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه

ِ الَ تُِصيبُنِى ِمْنهُ قَْطَرةٌ أَبًَدا  : قَاَل يَْعلَى  ( أََحاطَ بِِهْم ُسَراِدقُهَا ِ الَ أَْدُخلُهُ أَبًَدا َوَّللاه    . َوَّللاه

ُد ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ثَنَا ُمَحمه ٍد اْلِمْصِرىُّ َحده َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ثَنَا يَْحيَى ْبُن أَيُّوَب َعْن يَْحيَى ْبِن َسِعيدٍ  ِ ْبُن َصالٍِح َحده ثَنَا َعْبُد َّللاه َعْن  َعْمِرو ْبِن َخالٍِد َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص أَنه َرُسوَل َّللاه   : َسِعيِد ْبِن يََساٍر َعْن َعْبِد َّللاه

ةٌ لَِمْن لَْم يَُحجه َخْيٌر ِمْن َعْشِر َغَزَواٍت، َوَغْزَوةٌ لََمْن قَْد َحجه َخْيٌر ِمْن َعْشِر ِحَجٍج،  َحجه

، َوَمِن اْجتَاَز اْلبَْحَر فََكأَنهَما َجاَز األَْوِديَةَ َوَغْزَوةُ فِي الْ  بَْحِر َخْيٌر ِمْن َعْشِر َغَزَواٍت فِي اْلبَرِّ

ِط فِي َدِمهِ  َكَذا َرَواهُ يَْحيَى ْبُن أَيُّوَب َعْن يَْحيَى ْبِن َسِعيٍد بِهََذا   . ُكلههَا، َواْلَمائُِد فِيِه َكاْلُمتََشحِّ

   . اإِلْسنَاِد َعْنهُ 

َوَرَواهُ ُسْفيَاُن الثهْوِرىُّ َعْن يَْحيَى ْبِن َسِعيٍد قَاَل أَْخبََرنِى ُمْخبٌِر َعْن َعطَاِء ْبِن يََساٍر َعْن َعْبِد 

ِ ْبِن َعْمٍرو ، َوَمْن أََجاَز اْلبَْحَر فََكأَنهَما أَ   : َّللاه َجاَز قَاَل َغْزَوةٌ فِي اْلبَْحِر َكَعْشِر َغَزَواٍت فِي اْلبَرِّ

ِط فِي َدِمهِ  فِينَِة َكاْلَمتََشحِّ    . هََكَذا َمْوقُوفًا  . األَْوِديَةَ ُكلههَا، َواْلَمائُِد فِي السه

ُد  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ُد ْبُن بَْكٍر َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه اٍر َوأَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ ْبُن بَكه

ثَنَا َمْروَ اْلعَ  َمْشقِىُّ الَْمْعنَى َحده ِحيِم الدِّ ثَنَا َعْبُد اْلَوههاِب ْبُن َعْبِد الره اُن ْيِشىُّ قَاَل أَبُو َداُوَد َوَحده

اٍد َعْن أُمِّ َحَراٍم رضي َّللا عنها َعِن النهبِىِّ  ْملِىُّ َعْن يَْعلَى ْبِن َشده ثَنَا ِهالَُل ْبُن َمْيُموٍن الره َحده

اْلَمائُِد فِي اْلبَْحِر الهِذى يُِصيبُهُ اْلقَْىُء لَهُ أَْجُر َشِهيٍد، َواْلَغِرُق   : ى َّللا عليه وسلم أَنههُ قَالَ صل

ثَنَا   . لَهُ أَْجُر َشِهيَدْينِ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس هَُو األََصمُّ َحده أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َحده

يٍت ُمحَ  بَْيِر ْبِن ِخرِّ ُد ْبُن إِْسَحاَق أَْخبََرنَا يَِزيُد ْبُن هَاُروَن أَْخبََرنَا َجِريُر ْبُن َحاِزٍم َعِن الزُّ مه

  : قَالَ   . ِمْن أَْهِل ُعَمانَ   : فَقُْلتُ   ؟ ِمْن أَْيَن أَْنتَ   : لَقِيُت اْبَن ُعَمَر فَقَالَ   : َعِن اْلَحَسِن ْبِن هَاِديَةَ قَالَ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم   : قَالَ   . نََعمْ   : قُلْتُ   ؟ ِمْن أَْهِل ُعَمانَ  ثَُك َما َسِمْعُت ِمْن َرُسوِل َّللاه أَُحدِّ

ِ صلى َّللا عليه وسلم يَقُولُ   . بَلَى  : يَقُوُل قُْلتُ  إِنِّى ألَْعلَُم أَْرًضا يُقَاُل   : قَاَل َسِمْعُت َرُسوَل َّللاه

تَْيِن ِمْن َغْيِرهَالَهَا ُعَماُن يَنْ  ةُ ِمْنهَا أَْفَضُل ِمْن َحجه    . َضُح بَِجانِبِهَا اْلبَْحُر اْلَحجه

ةَ اْلَواِجبَةَ ِمْن َرْأِس اْلَمالِ   : باب   اْلَحجِّ َعِن اْلَميِِّت َوإِنه اْلَحجه

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n87&p1#TOP
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ِ أَْحَمُد ْبُن َعلِىِّ ْبِن أَْحَمِد ْبِن َشبِيٍب   : أَْخبََرنَا أَبُو نَْصرٍ  ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن   : اْلفَاِمىُّ َحده ُمَحمه

ثَنَا ُزهَْيٌر َحده  ثَنَا أَْحَمُد ْبُن يُونَُس َحده ِد ْبِن يَْحيَى َحده ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُمَحمه ثَنَا يَْعقُوَب اْلَحافِظُ َحده

ِ ْبِن بَُرْيَدةَ  ِ ْبُن َعطَاٍء َعْن َعْبِد َّللاه أَنه اْمَرأَةً أَتَِت النهبِىه   : َعْن أَبِيِه بَُرْيَدةَ ْبِن ُحَصْيبٍ  َعْبُد َّللاه

ى بَِولِيَدٍة َوإِنههَا َماتَْت   : صلى َّللا عليه وسلم فَقَالَتْ  ْقُت َعلَى أُمِّ ِ إِنِّى ُكْنُت تََصده يَا َرُسوَل َّللاه

فَإِنههَا َماتَْت َوَعلَْيهَا   : قَالَتْ   . َع إِلَْيِك فِي اْلِميَراثِ َوَجَب أَْجُرِك َوَرجَ   : قَالَ   . َوتََرَكِت اْلَولِيَدةَ 

   . نََعمْ   : قَالَ   ؟ َولَْم تَُحجه فَيُْجِزُئ أَْن أَُحجه َعْنهَا  : قَالَتْ   . نََعمْ   : قَالَ   ؟ َصْوٌم فَيُْجِزُئ أَْن أَُصوَم َعْنهَا

ثَنَا َعلِىُّ ْبُن ُحْجٍر َوأَْخبََرنَا أَبُو نَْصٍر اْلفَاِمىُّ حَ  ُد ْبُن َشاَذاَن َحده ثَنَا ُمَحمه ِ َحده ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ده

ِ ْبِن َعطَاٍء بِهََذا اإِلْسنَاِد نَْحَوهُ     . أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُمْسِهٍر َعْن َعْبِد َّللاه

ِحيِح َعْن َعلِىِّ ْبِن ُحْجرٍ  َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . َرَواهُ ُمْسلٌِم فِي الصه

ثَنَا أَبُو  ٌد َحده ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن إِْسَحاَق أَْخبََرنَا ُمَسده فهاُر َحده َعَوانَةَ أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

ِ صلى َّللا   : َعبهاسٍ  َعْن أبي بِْشٍر َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر َعِن اْبنِ  أَنه اْمَرأَةً َجاَءْت إِلَى َرُسوِل َّللاه

ى نََذَرْت أَنه تَُحجه فََماتَْت قَْبَل أَنه تَُحجه أَفَأَُحجُّ َعْنهَا نََعْم   : قَالَ   ؟ عليه وسلم فَقَالَْت يَْعنِى إِنه أُمِّ

ِك  ى َعْنهَا أََرأَْيِت لَْو َكاَن َعلَى أُمِّ َ فَإِنه   : قَالَ   . نََعمْ   : قَالَتْ   . َدْيٌن أَُكْنِت قَاِضيَتَهُ فَُحجِّ اْقُضوا َّللاه

َ أََحقُّ بِاْلَوفَاءِ     . َّللاه

دٍ  ِحيِح َعْن ُمَسده َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَ أَحْ  ثَنَا اْلَولِيِد يَْعنِى اْبَن ُمْسلٍِم َحده ثَنَا َصْفَواُن َحده ثَنَا ُعبَْيُد ْبُن َشِريٍك َحده نَا َمُد ْبُن ُعبَْيٍد َحده

ُشَعْيُب ْبُن ُرَزْيٍق قَاَل َسِمْعُت َعطَاًء اْلُخَراَسانِىه َعْن أبي اْلَغْوِث ْبِن اْلُحَصْيِن اْلَخْثَعِمىِّ قَاَل 

ِ فِي الَْحجِّ َوهَُو َشْيٌخ َكبِيٌر الَ يَتََمالَُك َعلَى   : قُْلتْ  ِ إِنه أبي أَْدَرَكْتهُ فَِريَضةُ َّللاه يَا َرُسوَل َّللاه

اِحلَةِ  ِ َوَكَذلَِك َمْن َماَت   : قَالَ   . نََعْم ُحجه َعْنهُ   : قَالَ   ؟ فََما تََرى أَْن أَُحجه َعْنهُ   . الره ِمْن يَا َرُسوَل َّللاه

ُق َعْنهُ َويَُصاُم َعْنهُ   : قَالَ   . نََعْم َوتُْؤَجُرونَ   : قَالَ   ؟ أَْهلِينَا َولَْم يُوِص بَِحجٍّ فَيَُحجُّ َعْنهُ    ؟ َويُتََصده

َدقَةُ أَْفَضُل، َوَكَذلَِك فِي النُُّذوِر َواْلَمْشِى إِلَى اْلَمْسِجدِ   . نََعمْ   : قَالَ    . ِعيفٌ إِْسنَاُدهُ ضَ   . َوالصه

بِيُع ْبُن ُسلَْيمَ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره اَن أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َحده

افِِعىُّ أَْخبََرنَا ُمْسلُِم ْبُن َخالٍِد َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعطَاٍء َوطَاُوٍس أَنههَُما قَاالَ    : أَْخبََرنَا الشه

ةُ اْلَواِجبَةُ ِمْن َرْأِس اْلَمالِ     . اْلَحجه
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  التالى <<  222  من  88  >> السابق  الفهرس  صفحة البداية
 
 

  َمْن لَْيَس لَهُ أَْن يَُحجه َعْن َغيِْرهِ   : باب

ُد ْبُن اْلَحَسِن   : أَْخبََرنَا أَبُو نَْصِر ْبُن أَْخبََرنَا أَبُو نَْصِر ْبُن قَتَاَدةَ أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ُمَحمه

ثَنَا اْبُن نُ  ثَنَا ُمطَيهٌن َحده اُج َحده ثَنَا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَماَن ح َوأَْخبََرنَا أَبُو نَْصِر ْبُن قَتَاَدةَ السهره َمْيٍر َحده

ثَنَا أَبُو بَْكرٍ  ِد ْبِن   : َحده ْحَمِن ْبُن ُمَحمه ثَنَا َعْبُد الره ْجِزىُّ إِْمالًَء َحده ِد ْبِن َداُوَد السِّ ُد ْبُن ُمَحمه ُمَحمه

ثَنَا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَماَن اْلِكالَبِىُّ َعْن إِْدِريَس اْلَحْنظَلِىُّ َحده  ثَنَا هَاُروُن ْبُن إِْسَحاَق اْلهَْمَدانِىُّ َحده

أَنه َرُسوَل   : َسِعيِد ْبِن أبي َعُروبَةَ َعْن قَتَاَدةَ َعْن َعْزَرةَ َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر َعِن اْبِن َعبهاسٍ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم َسِمَع  فََذَكَر أًَخا   . َمْن ُشْبُرَمةُ   : فَقَالَ   . لَبهْيَك َعْن ُشْبُرَمةَ   : َرُجالً يَقُولُ َّللاه

هََذا   . فَاْجَعْل هَِذِه َعْنَك ثُمه ُحجه َعْن ُشْبُرَمةَ   : الَ قَالَ   : قَالَ   . أََحَجْجَت قَطُّ   : لَهُ أَْو قََرابَةً فَقَالَ 

نَِن َعْن إِْسَحاَق ْبِن   . هََذا اْلبَاِب أََصحُّ ِمْنهُ إِْسنَاٌد َصِحيٌح لَْيَس فِي  أَْخَرَجهُ أَبُو َداُوَد فِي السُّ

أَْثبَُت النهاِس َسِماًعا ِمْن َسِعيٍد   : َوقَاَل يَْحيَى ْبُن َمِعينٍ   . إِْسَماِعيَل َوهَنهاِد ْبِن السهِرىِّ َعْن َعْبَدةَ 

ْيخُ قَاَل   . َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ  ْيخُ   : الشه َوَكَذلَِك َرَواهُ أَبُو يُوُسَف اْلقَاِضى َعْن   : َوَكَذلَِك قَاَل الشه

ِ ْبِن بِْشَراَن بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل   : أَْخبََرنَاهُ أَبُو اْلُحَسْينِ   . َسِعيدٍ  ِد ْبِن َعْبِد َّللاه َعلِىُّ بُْن ُمَحمه

فها ٍد الصه ثَنَا أَبُو يُوُسَف َعْن ْبُن ُمَحمه ثَنَا َعْمُرو ْبُن َعْوٍن َحده ُد ْبُن َعْبِد اْلَملِِك َحده ثَنَا ُمَحمه ُر َحده

أَنه النهبِىه   : َسِعيِد ْبِن أبي َعُروبَةَ َعْن قَتَاَدةَ َعْن َعْزَرةَ َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر َعِن اْبِن َعبهاسٍ 

أَِخى أَْو ُذو   : فَقَالَ   . َمْن ُشْبُرَمةُ   : َرُجالً يُلَبِّى َعْن ُشْبُرَمةَ فَقَالَ صلى َّللا عليه وسلم َسِمَع 

   . فَاْجَعْل هَِذِه َعْن نَْفِسَك ثُمه ُحجه َعْنهُ   : الَ قَالَ   : قَالَ   . َحَجْجَت قَطُّ   : فَقَالَ   . قََرابٍَة لِى

ِد ْبِن َعْبِد  ِد ْبِن بِْشٍر َعِن اْبِن أبي َعُروبَةَ، َوَكَذلَِك ُرِوَى َعْن ُمَحمه ِ األَْنَصاِرىِّ َوُمَحمه َّللاه

َوَرَواهُ ُغْنَدٌر َعْن َسِعيِد ْبِن أبي َعُروبَةَ َمْوقُوفًا َعلَى اْبِن َعبهاٍس َوَمْن َرَواهُ َمْرفُوًعا َحافِظٌ 

هُ ِخالَُف َمْن َخالَفَهُ     . هَُو َعْزَرةُ ْبُن يَْحيَىَوَعْزَرةُ هََذا   . ثِقَةٌ فاَلَ يَُضرُّ

ِ اْلَحافِظُ قَاَل َسِمْعُت أَبَا َعلِىٍّ اْلَحافِظَ يَقُوُل َذلَِك قَاَل َوقَْد َرَوى قَتَادَ  ةُ أَْيًضا أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ْحَمنِ  ثَنَا أَْخبََرنَا أَبُو بَ   . َعْن َعْزَرةَ ْبِن تَِميٍم َوَعْن َعْزَرةَ بِْن َعْبِد الره ْكِر ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َحده

افِِعىُّ أَْخبََرنَا ُمْسلٌِم يَْعنِى اْبَن َخالٍِد َعِن  بِيُع أَْخبََرنَا الشه اْبِن أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره

لَبهْيَك َعْن فاُلٍَن فَقَاَل لَهُ   : َسِمَع النهبِىُّ صلى َّللا عليه وسلم َرُجالً يَقُولُ   : ُجَرْيٍج َعْن َعطَاٍء قَالَ 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20***/i256&p1
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20***/i256&p1
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20***/i256&d2102&p1
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20***/i256&d2102&p1
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20***/i256&n87&p1
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20***/i256&n87&p1
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20***/i256&n89&p1
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20***/i256&n89&p1
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n88&p1#TOP
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إِْن ُكْنَت َحَجْجَت فَلَبِّ َعْنهُ َوإاِله فَاْحُجْج َعْن نَْفِسَك ثُمه اْحُجْج   : النهبِىُّ صلى َّللا عليه وسلم

   . َعْنهُ 

   . َوَكَذلَِك َرَواهُ ُسْفيَاُن الثهْوِرىُّ َعِن اْبِن ُجَرْيٍج ُمْرَسالً 

وفِىُّ اْلِمْهَرَجانِىُّ بِهَا أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ   : أَبُو َحاِمدٍ  وأَْخبََرنَاهُ  ُد ْبُن   : أَْحَمُد ْبُن أبي َخلٍَف الصُّ ُمَحمه

ثَنَا َحَسُن ْبُن َخلٍَف الَْواِسِطىُّ  ِ ْبِن ُسلَْيَماَن َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه ثَ يَْزَداَد ْبِن َمْسُعوٍد َحده نَا  َحده

أَنه النهبِىه صلى   : إِْسَحاُق األَْزَرُق َعْن َشِريٍك َعِن اْبِن أبي لَْيلَى َعْن َعطَاٍء َعِن اْبِن َعبهاسٍ 

فَلَبِّ َعْن   : الَ قَالَ   : قَالَ   . لَبهْيَت َعْن نَْفِسكَ   : َّللا عليه وسلم َرأَى َرُجالً يُلَبِّى َعْن َرُجٍل فَقَاَل لَهُ 

   . ثُمه لَبِّ َعْن فاُلَنٍ  نَْفِسَك،

َوَكَذلَِك َرَواهُ إِْبَراِهيُم ْبُن طَْهَماَن َعِن اْبِن أبي لَْيلَى، َوَرَواهُ هَُشْيٌم َعِن اْبِن أبي لَْيلَى َعْن 

َعطَاٍء َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها َوَرَواهُ اْبُن ُجَرْيٍج َعْن َعطَاٍء َعِن النهبِىِّ صلى َّللا عليه 

ُ أَْعلَمُ   . م ُمْرَسالً وسل َوايَةُ األُولَى أَْولَى َوَّللاه    . َوالرِّ

ثَنَا الَْحَسُن ْبُن َسِعيِد ْبِن  َوأَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحاِرِث أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُعَمَر اْلَحافِظُ َحده

ُد ْبُن َعْبِد ا ثَنَا ُمَحمه وِذىُّ َحده ثَنَا اْلفِْريَابِىُّ يُوُسَف اْلَمْرَورُّ ُد ْبُن   : ْلَملِِك ْبِن َزْنُجَوْيِه َحده ُمَحمه

ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن َعيهاٍش َعِن اْبِن َعطَاٍء َعْن َعطَاٍء َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ  َسِمَع النهبِىُّ   : يُوُسَف َحده

  : الَ قَالَ   : قَالَ   . َحَجْجَت َعْن نَْفِسكِ   : َمةَ فَقَالَ لَبهْيَك َعْن ُشْبرُ   : صلى َّللا عليه وسلم َرُجالً يَقُولُ 

ثَنَاهُ أَبُو بَْكٍر النهْيَسابُوِرىُّ َوأَبُو   . َعْن نَْفِسَك فَلَبِّ  ثَنَا َعلِىٌّ َحده ثَنَاهُ قَاَل َوَحده ثَنَا َعلِىٌّ َحده قَاَل َوَحده

فهاُر َواْبُن َمْخلٍَد قَالُوا حَ  ثَنَا اْلفِْريَابِىُّ نَْحَوهُ َعلِىٍّ الصه ثَنَا َعبهاٌس التهْرقُفُىُّ َحده    . ده

ُد ْبنُ  ثَنَا ُمَحمه ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى اْلُحَسْيُن ْبُن أبي اْلَحَسِن الدهاِرِمىُّ َحده  أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ُد  ثَنَا ُمَحمه ِ إِْسَحاَق يَْعنِى اْبَن ُخَزْيَمةَ َحده ثَنَا َعْبُد اْلَواِرِث ْبُن ُعبَْيِد َّللاه ْبُن َعلِىِّ ْبِن َحْمَزةَ َحده

ثَنَا َخالُِد ْبُن ُصبَْيٍح َعِن اْلَحَسِن ْبِن ُعَماَرةَ َعْن َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر َعْن َعطَاٍء َعِن اْبِن  َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم َرجُ   : َعبهاٍس قَالَ  الً يُلَبِّى َعْن ُشبُْرَمةَ قَاَل فََدَعاهُ فَقَاَل َسِمَع َرُسوُل َّللاه

   . فَهَِذِه َعْنَك َوُحجه َعْن ُشْبُرَمةَ   : الَ قَالَ   : قَالَ   ؟ هَْل َحَجْجتَ   : لَهُ 

ِ ْبِن َحبِيِب ْبِن أبي ثَابٍِت َعْن َعطَاٍء َعِن اْبِن َعبهاٍس ُمْسنًَدا وَ  ِرَوايَةُ َوَكَذلَِك ُرِوَى َعْن َعْبِد َّللاه

ُ أَْعلَمُ  ُد ْبُن ُموَسى ْبِن   : أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيدٍ   . َمْن َرَوى َحِديَث َعطَاٍء ُمْرَسالً أََصحُّ َوَّللاه ُمَحمه

ثَ  افِِعىُّ َحده بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره نَا َعْبُد اْلفَْضِل َحده

اِء َعْن أبي قاِلَبَةَ َعِن اْبِن َعبهاسٍ  أَنههُ   : اْلَوههاِب الثهقَفِىُّ َعْن أَيُّوَب ْبِن أبي تَِميَمةَ َوَخالٍِد اْلَحذه

َوقَاَل   . أَِخى  : لَ فَقَاَل أََحُدهَُما قَا  ؟ َوْيلََك َوَما ُشْبُرَمةُ   : لَبهْيَك َعْن ُشْبُرَمةَ فَقَالَ   : َسِمَع َرُجالً يَقُولُ 

فَاْجَعْل هَِذِه َعْن نَْفِسَك، ثُمه   : قَالَ   . الَ   : قَالَ   ؟ أََحَجْجَت َعْن نَْفِسكَ   : فََذَكَر قََرابَةً فَقَالَ   : اآلَخرُ 
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ُمَعاِويَةُ ْبُن ِهَشاٍم  َوقَْد َرَواهُ ُمَعاِويَةُ ْبُن َوقَْد َرَواهُ   . هََكَذا ُرِوَى َمْوقُوفًا  . اْحُجْج َعْن ُشْبُرَمةَ 

اِء َعْن أبي قاِلَبَةَ َعِن اْبِن َعبهاسٍ  أَنه َرُجالً نََذَر أَْن يَُحجه َولَْم يَُكْن   : َعْن ُسْفيَاَن َعْن َخالٍِد اْلَحذه

ِ صلى َّللا عليه وسلم ةَ اإِلْسالَِم فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاه ةَ اإِلْسالَ   : َحجه َحجه ِم، ثُمه ُحجه ُحجه َحجه

   . لِنَْذِرَك بَْعدُ 

ثَ  ثَنَا ُسلَْيَماُن ْبُن أَْحَمَد ْبِن أَيُّوَب الطهبََرانِىُّ َحده نَا أَْخبََرنَاهُ َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن َحده

ثَنَا  ثَنَا ُمَعاِويَةُ ْبُن ِهَشاٍم َحده ثَنَا أَبُو ُكَرْيٍب َحده لَْم يَْرِوِه   : قَاَل ُسلَْيَمانُ   . ُسْفيَانُ اْلَحْضَرِمىُّ َحده

ا اْلَحِديُث الهِذى أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعْبِد   . َعْن ُسْفيَاَن إاِله ُمَعاِويَةُ  ا اْلَحِديُث الهِذى أَْخبََرنَاهُ َوأَمه َوأَمه

ثَ  لَِمىُّ أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُعَمَر اْلَحافِظُ َحده ْحَمِن السُّ ثَنَا َعْبُد الره ٍر َحده ِ ْبِن ُمبَشِّ نَا َعلِىُّ ْبُن َعْبِد َّللاه

ثَنَا إِْسَحاُق ْبُن يُوُسَف َعِن اْلَحَسِن ْبِن ُعَماَرةَ َعْن َعْبِد اْلَملِِك َعْن طَاُوٍس  اْلَحِميِد ْبُن بَيَاٍن َحده

 عليه وسلم َرُجالً يُلَبِّى َعْن نُبَْيَشةَ َسِمَع النهبِىُّ صلى َّللا  : َعِن اْبِن َعبهاٍس رضي َّللا عنه قَالَ 

   . أَيُّهَا اْلُملَبِّى َعْن نُبَْيَشةَ هَِذِه َعْن نُبَْيَشةَ َواْحُجْج َعْن نَْفِسكَ   : فَقَالَ 

ِد ْبِن  ثَنَا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه لَِمىُّ أَْخبََرنَا َعلِىٌّ َحده ْحَمِن السُّ ثَنَا اْلَحَسُن َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد الره َسِعيٍد َحده

ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن ُعَماَرةَ َعْن َعْبِد اْلَملِ  ى طَاِهُر ْبُن ِمْدَراٍر َحده ثَنَا َعمِّ ِك ْبُن َجْعفَِر ْبِن ِمْدَراٍر َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم َسِمعَ   : ْبِن َمْيَسَرةَ َعْن طَاُوٍس َعِن اْبِن َعبهاسٍ  َرُجالً  أَنه َرُسوَل َّللاه

  : أٌَخ لِى قَالَ   : قَالَ   ؟ َمْن ُشْبُرَمةُ   : لَبهْيَك َعْن ُشْبُرَمةَ فَقَاَل لَهُ النهبِىُّ صلى َّللا عليه وسلم  : يَقُولُ 

هَُو  هََذا  : قَاَل َعلِىٌّ   . ُحجه َعْن نَْفِسَك، ثُمه اْحُجْج َعْن ُشْبُرَمةَ   : قَالَ   . الَ   : قَالَ   . هَْل َحَجْجتَ 

ِحيُح َعِن اْبِن َعبهاٍس َوالهِذى قَْبلَهُ َوهَمٌ  يُقَاُل إِنه اْلَحَسَن ْبَن ُعَماَرةَ َكاَن يَْرِويِه، ثُمه   { ج }   . الصه

َواِب ُمَوافِقًا لِِرَوايَِة َغْيِرِه َعِن اْبِن َعبهاٍس َوهُوَ  َواِب فََحدهَث بِِه َعلَى الصه  َرَجَع َعْنهُ إِلَى الصه

   . َمْتُروُك اْلَحِديِث َعلَى ُكلِّ َحالٍ 

ةَ اإِلْسالَِم أَْو يُْحِرُم إِْحَراًما ُمْطلَقًا   : باب ًعا َولَْم يَُكْن َحجه َحجه ُجِل يُْحِرُم بِاْلَحجِّ تَطَوُّ الره

ِة إِْحَراِمى َكإِْحَراِم فاُلٍَن َوَكاَن فاُلٌَن ُمِهال ً بِاْلَحجِّ فَيَُكو  : َويَقُولُ  ا َويُْجِزئُهُ َعْن َحجه ُن َحاج ً

  اإِلْسالَمِ 

ثَنَا أَبُو بَْكرٍ   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلقَاِسمِ  ِ ْبُن ُعَمَر ْبِن َعلِىٍّ اْلفَاِمىُّ اْلفَقِيهُ بِبَْغَداَد َحده أَْحَمُد ْبُن   : ُعبَْيُد َّللاه

ثَنَا اْلَحاِرُث ْبُن ُمَحمه  اُد َحده ثَنَا اْبُن ُجَرْيٍج قَاَل َعطَاٌء أَْخبََرنِى قَاَل َسْلَماَن النهجه ثَنَا َرْوٌح َحده ٍد َحده

ِ فِي نَاٍس َمِعى قَالَ  ِ صلى َّللا عليه   : َسِمْعُت َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاه أَْهلَْلنَا أَْصَحاَب َرُسوِل َّللاه

َوقَِدَم النهبِىُّ صلى   : هُ قَاَل َعطَاٌء قَاَل َجابِرٌ وسلم بِاْلَحجِّ َخالًِصا لَْيَس َمَعهُ َغْيُرهُ َخالًِصا َوْحدَ 

ا قَِدْمنَا أََمَرنَا النهبِىُّ صلى  ِة قَاَل فَلَمه ةَ َصبِيَحةَ َرابَِعٍة َمَضْت ِمْن ِذى اْلِحجه َّللا عليه وسلم َمكه

فَلَْم يَْعِزْم َعلَْيِهْم أَْن يُِصيبُوا النَِّساَء   : قَاَل َعطَاءٌ   . أَِحلُّوا َوأَِصيبُوا النَِّساءَ   : َّللا عليه وسلم فَقَالَ 

ا لَْم يَُكْن بَْينَنَا َوبَْيَن َعَرفَةَ إاِله َخْمًسا أََمَرنَا أَْن   : َولَِكْن أََحلههُنه لَهُْم قَاَل فَبَلََغهُ َعنها أَنها نَقُولُ  لَمه

َمَذاِكيُرنَا اْلَمنِىه قَاَل َويَقُوُل َجابٌِر بِيَِدِه َكأَنِّى أَْنظُُر إِلَى  نَِحله إِلَى نَِسائِنَا، َونَأْتَِى َعَرفَةَ تَْقطُرُ 

ُكهَا فَقَاَم النهبِىُّ صلى َّللا عليه وسلم فَقَالَ  ِ َوأَْصَدقُُكْم   : يَِدِه يَُحرِّ هَْل َعلِْمتُْم أَنِّى أَْتقَاُكْم ّلِِله

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n88&p1#TOP
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ُكْم، َولَْوالَ اْلهَْدُى لََحلَْلُت    . َكَما تَِحلُّوَن، َولَِو اْستَْقبَْلُت ِمَن أَْمِرى َما اْستَْدبَْرُت َما أَْهَدْيتُ َوأَبَرُّ

فَقَِدَم َعلِىُّ ْبُن أبي طَالٍِب رضي َّللا عنه ِمْن َسَعايتِِه   : قَاَل َجابِرٌ   . قَاَل فَأَْحلَْلنَا َوَسِمْعنَا َوأَطَْعنَا

بَِما أَهَله بِِه النهبِىُّ صلى َّللا   : قَالَ   . بِماَ أَْهلَْلَت يَا َعلِىُّ   : مفَقَاَل لَهُ النهبِىُّ صلى َّللا عليه وسل

قَاَل فَأَْهَدى لَهُ َعلِىٌّ هَْديًا قَاَل فَقَاَل ُسَراقَةُ   . فَأَْهِد، ثُمه اْمُكْث َحَراًما َكَما أَْنتَ   : عليه وسلم قَالَ 

ِ لَِعاِمنَا هََذا أَْم لأِلَبَدِ ُمْتَعتُنَا هَِذِه يَا َرسُ   : ْبُن َمالِكٍ  أَْخَرَجاهُ فِي   . الَ بَْل لأِلَبَدِ   : قَالَ   ؟ وَل َّللاه

ِحيِح ِمْن َحِديِث اْبِن ُجَرْيجٍ     . الصه

 ِ ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب اْلَحافِظُ حَ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا أَبُو أَْحَمدَ ُمَحمه   : ده

ُد ْبُن َعْبِد اْلَوههاِب أَْخبََرنَا َجْعفَُر ْبُن َعْوٍن أَْخبََرنَا أَبُو ُعَمْيٍس قَاَل َسِمْعُت قَْيَس ْبَن ُمسْ  لٍِم ُمَحمه

ِ صلى َّللا عليه  : َعْن طَاِرِق ْبِن ِشهَاٍب َعْن أبي ُموَسى رضي َّللا عنه قَالَ   َكاَن َرُسوُل َّللاه

ِ صلى َّللا  وسلم بََعثَنِى إِلَى اْليََمِن قَاَل فََوافَْقتُهُ فِي اْلَعاِم الهِذى َحجه فِيِه فَقَاَل لِى َرُسوُل َّللاه

قُْلُت إِْهالٌَل َكإِْهالَِل النهبِىِّ صلى َّللا   : قَالَ   ؟ يَا أَبَا ُموَسى َكْيَف قُْلَت ِحيَن أَْحَرْمتَ   : عليه وسلم

فَا   : الَ قَالَ   : قُْلتُ   ؟ هَْل ُسْقَت هَْديًا  : فَقَالَ   . عليه وسلم فَاْنطَلِْق فَطُْف بِاْلبَْيِت َوبَْيَن الصه

فَا َواْلَمْرَوِة، ثُمه َعَمْدُت إِلَى نِْسَوٍة ِمْن   . َواْلَمْرَوِة، ثُمه أَِحله  فَاْنطَلَْقُت فَطُْفُت بِاْلبَْيِت َوبَْيَن الصه

ا َكاَن بَْعَد َذلَِك فِي إَِماَرِة ُعَمَر رضي َّللا آِل قَْيٍس يَعْ  اتِِه فََمَشْطَن َرْأِسَى بِاْلِغْسِل، فَلَمه نِى َعمه

ِ صلى َّللا عليه  ُث النهاَس ِعْنَد اْلبَْيِت بَِما أََمَرنِى َرُسوُل َّللاه ا فَبَْينَا أَنَا أَُحدِّ عنه قَِدْمُت َحاج ً

ُجُل بَِحِديثَِك فَإِنهَك الَ تَْدِرى َما أَْحَدَث أَِميُر اْلُمْؤِمنِيَن   : وسلم إِْذ َجاَء َرُجٌل فَقَالَ  ُدونََك أَيُّهَا الره

يَا أَيُّهَا النهاُس َمْن َسِمَع َشْيئًا فاَلَ يَأُْخْذ بِِه َحتهى يَْقَدَم أَِميُر اْلُمْؤِمنِيَن فَبِِه   : فِي النُُّسِك فَقُْلتُ 

ا وا، فَلَمه   ؟ يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن أََحَدَث فِي النُُّسِك َشْىءٌ   : قَِدَم ُعَمُر رضي َّللا عنه قُْلُت لَهُ  اْئتَمُّ

ُ بِالتهَماِم َوإِْن نَأُْخْذ بُِسنهِة   : فََغِضَب ُعَمُر ِمْن َذلَِك، ثُمه قَالَ  ِ فَقَْد أََمَر َّللاه أََجْل لَئِْن نَأُْخْذ بِِكتَاِب َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم بَيْنَنَا فَإِنههُ لَْم يَِحله َحتهى بَلََغ اْلهَْدُى َمِحلههُ  َرُسولِ     . َّللاه

ِحيِح َعْن َعْبِد ْبِن ُحَمْيٍد َعْن َجْعفَِر ْبِن َعْونٍ     . َرَواهُ ُمْسلٌِم فِي الصه

ِ بْ  ثَنَا أَبُو َداُوَد َوأَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن فُوَرَك أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه ثَنَا يُونُُس ْبُن َحبِيٍب َحده ُن َجْعفٍَر َحده

ُث َعْن أبي ُموَسى قَالَ  ثَنَا ُشْعبَةُ َعْن قَْيِس ْبِن ُمْسلٍِم قَاَل َسِمْعُت طَاِرَق ْبَن ِشهَاٍب يَُحدِّ   : َحده

قَاَل   ؟ َكْيَف أَْهلَْلتَ   : اِء فَقَاَل لِىقَِدْمُت َعلَى النهبِىِّ صلى َّللا عليه وسلم َوهَُو ُمنِيٌخ بِاْلبَْطحَ 

أَْحَسْنَت طُْف بِاْلبَْيِت َوبَْيَن   : لَبهْيَك بِإِْهالٍَل َكإِْهالَِل النهبِىِّ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ   : قُْلتُ 

فَا َواْلَمْرَوِة، ثُمه أَِحله  ِحيحِ   . َوَذَكَر اْلَحِديثَ   . الصه َوفِى   . ِمْن َحِديِث ُشْعبَةَ  أَْخَرَجاهُ فِي الصه

ا َوالَ َعْمَرةً   : ِرَوايَِة طَاُوسٍ  ى َحج ً أَنه النهبِىه صلى َّللا عليه وسلم َخَرَج ِمَن اْلَمِدينَِة الَ يَُسمِّ

فَا َواْلَمْرَوِة فَأََمَر َمْن َكانَ  ِمْنهُْم أَهَله َولَْم  يَْنتَِظُر اْلقََضاَء فَنََزَل َعلَْيِه اْلقََضاُء َوهَُو بَْيَن الصه

َوايَةَ اْلُمْرَسلَةَ بِأََحاِديَث   . يَُكْن َمَعهُ هَْدٌى أَْن يَْجَعلَهَا ُعْمَرةً  ُ هَِذِه الرِّ افِِعىُّ َرِحَمهُ َّللاه َد الشه َوأَكه

ةِ  حه َما أَْخبََرنَا أَبُو ِمْنهَا َما ِمْنهَا   . َمْوُصولٍَة ُرِويَْت فِي إِْحَراِمِهْم تَْشهَُد لِِرَوايَِة طَاُوٍس بِالصِّ

ِ ْبُن أَْحَمَد ْبِن   : أَْخبََرنَا أَبُو نَْصرٍ  ثَنَا َعْبُد َّللاه ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن إِْسَماِعيَل الطهابََرانِىُّ بِهَا َحده ُمَحمه

ثَنَا رَ  ائُِغ َحده ُد ْبُن إِْسَماِعيَل الصه ثَنَا ُمَحمه ثَنِي َمْنُصوٍر الطُّوِسىُّ َحده ثَنَا اْبُن ُجَرْيٍج َحده ْوٌح َحده
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ِه َصفِيهةَ بِْنِت َشْيبَةَ َعْن أَْسَماَء بِْنِت أبي بَْكٍر قَالَتْ  ْحَمِن َعْن أُمِّ َخَرْجنَا   : َمْنُصوُر ْبُن َعْبِد الره

قُْم َعلَى إِْحَراِمِه، َوَمْن لَْم َمْن َكاَن َمَعهُ اْلهَْدُى فَْليَ   : ُمْحِرِميَن فَقَاَل النهبِىُّ صلى َّللا عليه وسلم

بَْيِر هَْدٌى فَلَْم يَْحلِْل قَالَْت   . يَُكْن َمَعهُ هَْدٌى فَْليَْحلِلْ  فَلَْم يَُكْن َمِعى هَْدٌى فََحلَْلُت، َوَكاَن َمَع الزُّ

بَْيِر فَقَالَ  أَتَْخَشى أَْن أَثَِب   : ى فَقُْلتُ قُوِمى َعنِّ   : فَلَبِْسُت ثِيَابِى، ثُمه َخَرْجُت فََجلَْسُت إِلَى الزُّ

   . َعلَْيكَ 

ِحيِح َعْن ُزهَيِْر ْبِن َحْرٍب َعْن َرْوِح ْبِن ُعبَاَدةَ  افِِعىُّ َمَع هََذا   . َرَواهُ ُمْسلٌِم فِي الصه َوَذَكَر الشه

ٍد َوَعْمَرةَ َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها، ثُمه فَره  َق بَِذلَِك بَْيَن اإِلْحَراِم َحِديَث اْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمه

الَةِ  ثَنَا أَبُو   . بِاْلَحجِّ أَِو اْلُعْمَرِة َوبَْيَن اإِلْحَراِم بِالصه أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيِد ْبُن أبي َعْمٍرو َحده

افِ   : اْلَعبهاسِ  ثَنَا الشه بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا الره ِعىُّ أَْخبََرنَا ُمْسلُِم ْبُن َخالٍِد ُمَحمه

ْو َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعطَاٍء أَنههُ قَاَل فِي َرُجٍل لَْم يَُحجه فََحجه يَْنِوى النهافِلَةَ أَْو َحجه َعْن َرُجٍل أَ 

ُجِل بَ   : َحجه َعْن نَْذِرِه قَالَ  ةُ اإِلْسالَِم، ثُمه يَُحجُّ َعِن الره    . ْعُد إِْن َشاَء َوَعْن نَْذِرهِ هَِذِه َحجه

ةُ اإِلْسالَمِ   : باب ُجِل يَْنِذُر اْلَحجه َوَعلَْيِه َحجه   الرجل ينذر الحج وعليه باب الره

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبَ   : أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َحده َرنَا ُمَحمه

اُح َعِن الثهْوِرىِّ َعْن َزْيِد ْبِن ُجبَْيٍر قَا افِِعىُّ أَْخبََرنَا اْلقَده بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه إِنِّى   : لَ الره

ِ ْبِن ُعَمَر إِْذ ُسئَِل َعْن هَِذِه فَقَالَ  ةُ اإِلْسالَِم فَْليَْلتَِمسْ   : لَِعْنَد َعْبِد َّللاه أَْن يَْقِضَى نَْذَرهُ  هَِذِه َحجه

ا    . يَْعنِى َمْن َعلَْيِه اْلَحجُّ َونََذَر َحج ً

ثَ  ٍد َحده ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُمَحمه ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َعْمِرو ْبُن َمطٍَر َحده نَا ُعبَْيُد َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَ  ثَنَا أبي َحده ِ ْبُن ُمَعاٍذ َحده نَا ُشْعبَةُ َعْن َزْيِد ْبِن ُجبَْيٍر قَاَل َسِمْعُت اْمَرأَةً َسأَلَِت اْبَن ُعَمَر َّللاه

ِة اإِلْسالَمِ   : إِنِّى نََذْرُت أَْن أَُحجه فَلَْم أَُحجه فَقَالَ   : قَالَتْ  إِنِّى فَقِيَرةٌ ِمْسِكينَةٌ   : فَقَالَتْ   . اْبَدئِى بَِحجه

َ لِى فََدَعا  َر لَهَافَاْدُع َّللاه َ أَْن يُيَسِّ    . َّللاه

ثَنَا ُعبَْيدُ  ٍد َحده ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُمَحمه ِ أَْخبََرنَا أَبُو َعْمِرو ْبُن َمطٍَر َحده ِ ْبُن َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه  َّللاه

ثَنَا ُشْعبَةُ َعْن ُسلَْيَماَن أَْو أبي ُسلَْيَماَن سَ  ثَنَا أبي َحده ِمَع أَنََس ْبَن َمالٍِك يَقُوُل فِيَمْن نََذَر ُمَعاٍذ َحده

   . قَاَل لِيَْبَدْأ بِالْفَِريَضةِ   : أَْن يَُحجه َولَْم يَُحجه قَطُّ 

  َما يُْستََحبُّ ِمْن تَْعِجيِل اْلَحجِّ إَِذا قََدَر َعلَْيهِ   : باب

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيِد ْبنُ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن   : أبي َعْمٍرو قَاالَ َحده ُمَحمه

ثَنَا أَبُو ُمَعاِويَةَ َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعْمرٍ  ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد اْلَجبهاِر اْلُعطَاِرِدىُّ َحده و َعْن يَْعقُوَب َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلمِمْهَراَن أبي َصْفَواَن َعِن اْبِن َعبهاٍس قَاَل قَاَل رَ  َمْن أََراَد   : ُسوُل َّللاه

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n88&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n88&p1#TOP
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لْ  أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َوأَبُو َصاِدِق ْبُن أبي اْلفََواِرِس اْلَعطهاُر   . اْلَحجه فَْليَتََعجه

ُد ْبُن َعلِىٍّ  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ َحده ثَنَا ُسْفيَاُن  قَاالَ َحده ثَنَا أَبُو ُحَذْيفَةَ َحده اُق َحده الَوره

بَْن َسِعيٍد َعْن إِْسَماِعيَل اْلُكوفِىِّ َعْن فَُضْيِل ْبِن َعْمٍرو اْلفُقَْيِمىِّ َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر َعِن اْبِن 

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  لُوا الْ   : َعبهاٍس أَنه َرُسوَل َّللاه ةَ فَإِنه أََحَدُكْم الَ َعجِّ ُخُروَج إِلَى َمكه

َوَرَواهُ أَبُو إِْسَرائِيَل اْلُمالَئِىُّ َوَرَواهُ أَبُو إِْسَرائِيَل   . يَْدِرى َما يَْعِرُض لَهُ ِمْن َمَرٍض أَْو َحاَجةٍ 

ثَنَا اْلُمالَئِىُّ َعْن فَُضْيٍل َكَما أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن ْبُن َعْبَداَن أَْخبَرَ  فهاُر َحده نَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

ثَنَا أَبُو إِْسَرائِيَل اْلُمالَئِىُّ َعْن فَُضْيِل ْبِن  ثَنَا أَبُو اْلَولِيِد الطهيَالِِسىُّ َحده َعْمٍرو اْبُن أبي قَُماٍش َحده

اٍس رضي َّللا عنهَما أَنه النهبِىه صلى َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر َعِن اْبِن َعبهاٍس َعِن الْفَْضِل ْبِن َعبه 

الهةُ   : َّللا عليه وسلم قَالَ  ْل فَإِنههُ قَْد يَْمَرُض اْلَمِريُض َوتَِضلُّ الضه َمْن أََراَد اْلَحجه فَْليَتََعجه

   . َوتَْعِرُض اْلَحاَجةُ 

ُد ْبُن اْلُحَسْيِن أَخْ   : َوأَْخبََرنَا اْلقَاِضى أَبُو ُعَمرَ  ِ ُمَحمه أَْحَمُد ْبُن َجْعفَِر ْبِن   : بََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلهَْيثَمِ  ثَنَا أَبُو اْلَولِيدِ   : اْلُمِغيَرِة بِتَْستَُر َحده ِهَشاُم ْبُن َعْبِد   : َسيهاُر ْبُن اْلَحَسِن التُّْستُِرىُّ َحده

   . قَاَل َعِن اْبِن َعبهاٍس َعِن اْلفَْضِل أَْو َعْن أََحِدِهَما إاِله أَنههُ   . اْلَملِِك فََذَكَرهُ بِنَْحِوهِ 

أَْخبََرنَا أَبُو   : أَْخبََرنَا أَبُو َسْعدٍ   . َوَكَذلَِك قَاَل َعبهاُس ْبُن اْلفَْضِل األَْسفَاِطىُّ َعْن أبي اْلَولِيِد بِالشهكِّ 

ا  : َسْعدٍ  ِ َعْبُد اْلَملِِك ْبُن أبي ُعْثَماَن الزه ثَنَا   : ِهُد أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ اْلُمَزنِىُّ َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا َحِصيُن ْبُن ُعمَ  انِىُّ َحده ثَنَا يَْحيَى ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد اْلِحمه َر أَْحَمُد ْبُن نَْجَدةَ ْبِن اْلُعْريَاِن َحده

ثَنَا األَْعمَ  َسِمْعُت َعلِي ًا   : ُش َعْن إِْبَراِهيَم التهْيِمىِّ َعِن اْلَحاِرِث ْبِن ُسَوْيٍد قَالَ األَْحَمِسىُّ َحده

وا  : رضي َّللا عنه يَقُولُ  وا قَْبَل أَْن الَ تَُحجُّ فََكأَنِّى أَْنظُُر إِلَى َحبَِشىٍّ أَْصَمَع أَْفَدَع بِيَِدِه   . ُحجُّ

ِ صلى َّللا   : فَقُْلُت لَهُ   . ِمْعَوٌل يَْهِدُمهَا َحَجًرا َحَجًرا َشْىٌء بَِرأَْيَك تَقُوُل أَْو َسِمْعتَهُ ِمْن َرُسوِل َّللاه

الَ َوالهِذى فَلََق الَْحبهةَ َوبََرأَ النهَسَمةَ َولَِكْن َسِمْعتُهُ ِمْن نَبِيُِّكْم صلى َّللا عليه   : قَالَ   . عليه وسلم

   . وسلم

ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن بْ  ُن اْلفَْضِل بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا أَبُو َسْهِل ْبُن ِزيَاٍد اْلقَطهاُن َحده

ثَنِي ِزيَاُد ْبُن َسْعدٍ  ثَنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ َحده ِ َحده ثَنَا َعلِىُّ ْبُن َعْبِد َّللاه  َعِن إِْسَحاَق اْلقَاِضى َحده

ْهِرىِّ َعْن سَ  ِ صلى َّللا عليه الزُّ ِعيِد َعْن أبي هَُرْيَرةَ رضي َّللا عنه قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه

َوْيقَتَْيِن ِمَن اْلَحبََشةِ   : وسلم ُب اْلَكْعبَةَ ُذو السُّ    . يَُخرِّ

ثَنَا ُموَسى ْبُن إِْسَحاَق األَْنَصارِ  ثَنَا أَبُو بَْكٍر َحده ِ َحده ِ ْبُن َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا َعْبُد َّللاه ىُّ َحده

ثَنَا ُسْفيَاُن بِنَْحِوهِ     . أبي َشْيبَةَ َحده

ِ ْبِن أبي َشْيبَةَ  ِ، وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن َعْبِد َّللاه ِحيِح َعْن َعلِىِّ ْبِن َعْبِد َّللاه   . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ُد   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ثَنَا َعْبُد ُمَحمه ْرقِىِّ َحده ْبُن اْلُحَسْيِن اْلَعلَِوىُّ أَْخبََرنَا أَبُو َحاِمِد اْبُن الشه

ثَنِي اْبُن أبي ُملَْيَكةَ  ِ ْبِن األَْخنَِس َحده ثَنَا يَْحيَى ْبُن َسِعيٍد َعْن ُعبَْيِد َّللاه ْحَمِن ْبُن بِْشٍر َحده أَنه   : الره
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َكأَنِّى أَْنظُُر إِلَى أَْسَوَد أَْفَحَج يَْقلَُعهَا   : ِن النهبِىِّ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ اْبَن َعبهاٍس أَْخبََرهُ عَ 

   . يَْعنِى اْلَكْعبَةَ   . َحَجًرا َحَجًرا

ِحيِح َعْن َعْمِرو ْبِن َعلِىٍّ َعْن يَْحيَى اْلقَطهانِ  ُن أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر بْ   . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَ  ٍر َحده ِ ْبِن ُمبَشِّ ثَنَا َعلِىُّ ْبُن َعْبِد َّللاه نَا أَْحَمُد اْلَحاِرِث اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُعَمَر اْلَحافِظُ َحده

ِ ْبُن ِعيَسى ْبِن بَِحْيٍر حَ  ثَنَا َعْبُد َّللاه اِق َحده زه ثَنَا َعْبُد الره َماِدىُّ َحده ُد ْبُن َمْنُصوٍر الره ثَنِي ُمَحمه ده

ِ صلى َّللا عليه وسلم ٍد َعْن أَبِيِه َعْن أبي هَُرْيَرةَ قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه وا قَْبَل   : ْبُن أبي ُمَحمه ُحجُّ

وا  يَِصُل إِلَى يَْقُعُد أَْعَرابُهَا َعلَى أَْذنَاِب أَْوِديَتِهَا فاَلَ   : قَالَ   ؟ فََما َشأُْن اْلَحجِّ   : قِيلَ   . أَْن الَ تَُحجُّ

   . اْلَحجِّ أََحدٌ 

  تَأِْخيِر اْلَحجِّ   : باب

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ   : أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيدٍ  ُد ْبُن ُموَسى ْبِن اْلفَْضِل َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا   : ُمَحمه ُمَحمه

افِِعىُّ قَا بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه نََزلَْت فَِريَضةُ اْلَحجِّ َعلَى النهبِىِّ صلى َّللا عليه   : لَ الره

ةَ فِي َشْهِر َرَمَضاَن،  ِ صلى َّللا عليه وسلم َمكه وسلم بَْعَد اْلِهْجَرِة َواْفتَتََح َرُسوُل َّللاه

اٍل، َواْستَْخلََف َعلَْيهَا َعتهاَب ْبَن أَِسيٍد فَأَقَاَم  اْلَحجه لِلُمْسلِِميَن بِأَْمِر َواْنَصَرَف َعْنهَا فِي َشوه

ِ صلى َّللا عليه وسلم بِالَْمِدينَِة قَاِدٌر َعلَى أَْن  ِ صلى َّللا عليه وسلم َوَرُسوُل َّللاه َرُسوِل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َعْن تَبُوَك  ةُ أَْصَحابِِه، ثُمه اْنَصَرَف َرُسوُل َّللاه يَُحجه َوأَْزَواُجهُ َوَعامه

ِ صلى َّللا عليه وسلم بِاْلَمِدينَِة قَاِدٌر  فَبََعثَ  أَبَا بَْكٍر فَأَقَاَم اْلَحجه لِلنهاِس َسنَةَ تِْسٍع َوَرُسوُل َّللاه

نَا َعلَى أَْن يَُحجه لَْم يَُحجه هَُو َوالَ أَْزَواُجهُ َوالَ أََحٌد ِمْن أَْصَحابِِه َحتهى َحجه َسنَةَ َعْشٍر فَاْستَْدلَلْ 

لُهُ اْلبُلُوُغ َوآِخُرهُ أَْن يَأْتَِى بِِه قَْبَل َمْوتِهِ  َعلَى أَنه  ةٌ فِي اْلُعُمِر أَوه ْيخُ   . اْلَحجه فَْرُضهُ َمره   : قَاَل الشه

ْيخُ  ُ َمْوُجوٌد فِي األَْخبَاِر َوالتهَواِريِخ   : َوهََذا قَاَل الشه افِِعىُّ َرِحَمهُ َّللاه ا َما َوهََذا الهِذى َذَكَرهُ الشه أَمه

َذَكَرهُ ِمْن نُُزوِل فَِريَضِة اْلَحجِّ بَْعَد اْلِهْجَرِة فََكَما قَاَل َواْستََدله أَْصَحابُنَا بَِحِديِث َكْعِب ْبِن 

أبي  ُعْجَرةَ َعلَى أَنههَا نََزلَْت َزَمَن اْلُحَديْبِيَِة َوهَُو َما أَْخبََرنَا أَبُو طَاِهٍر اْلفَقِيهُ َوأَبُو َسِعيِد ْبنُ 

ثَنَا أَبُو نُعَ  َغانِىُّ َحده ُد ْبُن إِْسَحاَق الصه ثَنَا ُمَحمه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ َحده ثَنَا َعْمٍرو قَاالَ َحده ْيٍم َحده

ْحَمِن ْبُن أبي لَْيلَى أَنه َكْعَب ْبَن ُعْجَرةَ رضي َّللا ثَنِي َعْبُد الره ثَنَا ُمَجاِهٍد َحده  عنه َسْيٌف َحده

ثَهُ قَالَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم بِاْلُحَدْيبِيَِة َوَرْأِسى يَتَهَافَُت قَْمالً فَقَالَ   : َحده   : َوقََف َعلَىه َرُسوُل َّللاه

كَ  ِ   : قُْلتُ   . أَيُْؤِذيَك هََوامُّ فَفِىه نََزلَْت   : قَالَ   . فَاْحلِْق َرْأَسَك أَْو قَاَل فَاْحلِقْ   : قَالَ   . نََعْم يَا َرُسوَل َّللاه

  ( فََمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضا أَْو بِِه أًَذى ِمْن َرأِْسِه فَفِْديَةٌ ِمْن ِصيَاٍم أَْو َصَدقٍَة أَْو نُُسكٍ  ) هَِذِه اآليَةُ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم فََرٍق بَْيَن ِستهٍة، ُصْم ثاَلَثَةَ أَيهاٍم أَْو تََصدهْق بِ   : إِلَى آِخِرهَا فَقَاَل َرُسوُل َّللاه

َرَواهُ اْلبَُخاِرىُّ َعْن أبي نَُعْيٍم، َوأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن َوْجٍه آَخَر فَثَبََت بِهََذا   . أَِو اْنُسْك بَِما تَيَسهرَ 

ِ  ) نُُزوُل قَْولِِه َعزه َوَجله  وا اْلَحجه َواْلُعْمَرةَ ّلِِله ينَا َعِن اْبِن   . ُحَدْيبِيَةِ إِلَى آِخِرِه َزَمَن الْ   ( َوأَتِمُّ َوُروِّ

ِ  ) َمْسُعوٍد َوَغْيِرِه أَنههُ قَاَل فِي قَْولِِه  وا اْلَحجه َواْلُعْمَرةَ ّلِِله ِ َعزه   ( َوأَتِمُّ أَقِيُموا اْلَحجه َواْلُعْمَرةَ ّلِِله

   . ِمْن ُدَوْيَرِة أَْهلِكَ  أَْن تُْحِرمَ   : َوَعْن َعلِىٍّ رضي َّللا عنه تََماُم اْلَحجِّ   . َوَجله 
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ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمدَ  ثَنَا   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه فهاُر َحده ِد ْبِن إِْسَحاَق الصه ُد ْبُن ُمَحمه ُمَحمه

ثَنَا أَْسبَاطُ بْ  ثَنَا َعْمُرو ْبُن طَْلَحةَ َحده ُد ْبُن نَْصٍر اللهبهاُد َحده دِّىِّ َعْن أبي ُمَحمه ُن نَْصٍر َعِن السُّ

ِ ْبِن َمْسُعوٍد َوَعْن نَاٍس ِمْن  ةَ َعْن َعْبِد َّللاه َمالٍِك َوأَبِى َصالٍِح َعِن اْبِن َعبهاٍس َوَعِن ُمره

ا قَْولُهُ  ِ صلى َّللا عليه وسلم َوأَمه ِ  ) أَْصَحاِب َرُسوِل َّللاه وا اْلَحجه َواْلُعْمَرةَ ّلِِله   : فَيَقُولُ   ( َوأَتِمُّ

ُد ْبُن   . أَقِيُموا اْلَحجه َواْلُعْمَرةَ  أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َوُمَحمه

ُد ْبُن إِْسَحاقَ  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ َحده اِب  ُموَسى ْبِن اْلفَْضِل قَاالَ َحده ثَنَا أَبُو اْلَجوه َحده

ِ ْبِن َسلَِمةَ َعْن َعلِىٍّ رضي َّللا عنه ةَ َعْن َعْبِد َّللاه ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن ُشْعبَةَ َعْن َعْمِرو ْبِن ُمره   : َحده

   . تََماُم اْلَحجِّ أَْن تُْحِرَم ِمْن ُدَوْيَرِة أَْهلِكَ   : أَنههُ ُسئَِل َعْن تََماِم اْلَحجُّ فَقَالَ 

ْيخُ     . َوَزَمُن اْلُحَدْيبِيَِة َكاَن َسنَةَ ِستٍّ ِمَن اْلِهْجَرِة فِي ِذى اْلقَْعَدةِ   : قَاَل الشه

ثَنَا يَعْ  ِ ْبُن َجْعفٍَر َحده قُوُب ْبُن أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن اْلفَْضِل الْقَطهاُن بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه

ثَنِي نَافُِع ْبُن أبي نَُعْيٍم َعْن نَاُسْفيَاَن  ِ ْبُن نَافٍِع َحده ثَنَا َعْبُد َّللاه ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذِر َحده فٍِع َحده

ِ ْبِن ُعَمَر قَالَ   َكانَِت اْلُحَدْيبِيَةُ َسنَةَ ِستٍّ بَْعَد َمْقَدِم النهبِىِّ صلى َّللا عليه وسلم  : َمْولَى َعْبِد َّللاه

اْلَمِدينَةَ فِي ِذى اْلقَْعَدِة، َوَكانَِت اْلقَِضيهةُ فِي ِذى اْلقَْعَدِة َسنَةَ َسْبٍع، َوَكاَن اْلفَْتُح فِي َرَمَضاَن 

ا َرَجَع  َسنَةَ ثََماٍن، ثُمه َخَرَج النهبِىُّ صلى َّللا عليه وسلم ِمْن فَْوِرِه إِلَى ُحنَْيٍن َوالطهائِِف، فَلَمه

اٍل  اْعتََمَر ِمَن اْلِجْعَرانَِة، ثُمه َحجه َعتهاُب ْبُن أَِسيٍد فَأَقَاَم لِلنهاِس الَْحجه اْستَْعَملَهُ َرُسوُل فِي َشوه

، ثُمه َحجه أَبُو بَْكٍر َسنَةَ تِْسٍع اْستَْعَملَهُ النهبِىُّ صلى َّللا  ِ صلى َّللا عليه وسلم َعلَى اْلَحجِّ َّللاه

ةُ عليه وسلم، ثُمه َحجه ا لنهبِىُّ صلى َّللا عليه وسلم َسنَةَ َعْشٍر ِمْن َمْقَدِمِه اْلَمِدينَةَ َوِهَى َحجه

   . اْلَوَداعِ 

ِة َوفِى هََذا َدالَلَةٌ َعلَى أَنه أَْمَر اْلفَْتِح َواْستِْعَماَل َعتهاِب ْبِن أَِسيٍد ثُمه اْستِْعَماَل أبي بَْكٍر فِي َسنَ 

هُ َسنَ  ُ َوهَُو َمْشهُوٌر فِيَما بَْيَن أَْهِل تِْسٍع ثُمه َحجه افِِعىُّ َرِحَمهُ َّللاه ةَ َعْشٍر َعلَى َما قَاَل الشه

قًا    . اْلَمَغاِزى َمْذُكوٌر فِي األََحاِديِث اْلَمْوُصولَِة ُمفَره

ِد ْبِن يَْحيَى َحده   : َوأَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ِ يَْحيَى ْبُن إِْبَراِهيَم ْبِن ُمَحمه ُد ْبُن   : ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

اٌم َعْن قَتَاَدةَ  ثَنَا هَمه ثَنَا أَبُو اْلَولِيِد الطهيَالِِسىُّ َحده ثَنَا السهِرىُّ ْبُن ُخَزْيَمةَ َحده  قَاَل قُْلُت يَْعقُوَب َحده

هَا النهبِىُّ صلى َّللا  : ألَنَِس ْبِن َمالِكٍ  ٍة َحجه ةً َواِحَدةً َواْعتََمَر   : قَالَ   ؟ عليه وسلم َكْم ِمْن َحجه َحجه

هُ اْلُمْشِرُكوَن َعِن اْلبَْيِت، َواْلُعْمَرةَ الثهانِيَةَ ِحيَن َصالَُحوهُ فََرَجَع   . أَْربََع ُعَمرٍ  ُعْمَرتَهُ الهتِى َصده

ةً َمَع ِمَن اْلَعاِم اْلُمْقبِِل، َوُعْمَرةً ِمَن اْلِجْعَرانَِة ِحيَن قََسَم غَ  نِيَمةَ ُحنَْيٍن فِي ِذى اْلقَْعَدِة، َوَحجه

تِهِ   : َرَواهُ اْلبَُخاِرىُّ َعْن أبي الَْولِيِد َوقَالَ   . ُعْمَرتِهُ     . َوُعْمَرةً َمَع َحجه

ِ ْبُن َجْعفَِر ْبِن ُدرُ  ثَنَا يَْعقُوُب أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن اْلفَْضِل الْقَطهاُن أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه ْستَُوْيِه َحده

ثَنِي َزْيُد ْبُن أَْرقََم  ثَنَا ُزهَْيٌر َعْن أبي إِْسَحاَق قَاَل َحده ثَنَا َعْمُرو ْبُن َخالٍِد َحده ْبُن ُسْفيَاَن َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم َغَزا تِْسَع َعْشَرةَ َغْزَوةً، َوأَنههُ   : رضي َّللا عنه َحجه أَنه َرُسوَل َّللاه
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ةَ اْلَوَداعِ  ةً إاِله َحجه ةً َواِحَدةً لَْم يَُحجه بَْعَدهَا َحجه ةَ   . بَْعَدَما هَاَجَر َحجه قَاَل أَبُو إِْسَحاَق َوبَِمكه

ِحيِح َعْن َعْمِرو ْبِن َخالٍِد، َوأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن َوْجِه آَخَر   . أُْخَرى أَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ فِي الصه

   . ْن ُزهَْيرٍ عَ 

ثَنَ  ثَنَا َسْعَداُن ْبُن نَْصٍر َحده فهاُر َحده ا َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل الصه

ِ صلى َّللا عليه وسلم   : َوِكيٌع َعْن ُسْفيَاَن َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن ُمَجاِهٍد قَالَ  َحجه َرُسوُل َّللاه

ةَ اْلَوَداعِ ثاَلَ  ةَ قَْبَل اْلِهْجَرِة َوَحجه تَْيِن َوهَُو بَِمكه    . َث ِحَجٍج، َحجه

ْيخُ  هُ قَْبَل اْلِهْجَرِة يَُكوُن قَْبَل نُُزوِل فَْرِض اْلَحجِّ فاَلَ يُْعتَدُّ بِِه َعِن اْلفَْرِض   : قَاَل الشه َوَحجُّ

ُ أَْعلَمُ     . أبواب َوْقِت اْلَحجِّ َواْلُعْمَرةِ جماع   . اْلَمْنَزِل بَْعَدهُ َوَّللاه

  بَيَاِن أَْشهُِر اْلَحجِّ   : باب

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن َعلِىِّ ْبِن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ِ ْبُن نُ  ثَنَا َعْبُد َّللاه ِ ْبِن ُعَمَر َعْن نَافٍِع َعِن ابِْن ُعَمَر رضي َّللا عنهَعفهاَن َحده   : َمْيٍر َعْن ُعبَْيِد َّللاه

ةِ   : اْلَحجُّ أَْشهٌُر َمْعلُوَماٌت قَالَ  اٌل َوُذو اْلقَْعَدِة َوَعْشٌر ِمْن ِذى اْلِحجه    . َشوه

بَْيِر َوُرِوَى فِي َذلَِك َعِن اْبِن ُعَمَر َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطهاب ر ضي َّللا عنه َوَعْن ُعْرَوةَ ْبِن الزُّ

   . َعْن ُعَمَر رضي َّللا عنه ُمْرَسالً 

  : ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن ُعَمَر ْبِن قَتَاَدةَ األَْنَصاِرىُّ أَْخبََرنَا أَبُو َمْنُصورٍ   : َوأَْخبََرنَا أَبُو نَْصرٍ 

ثَنَا َشِريٌك  اْلَعبهاُس ْبُن اْلفَْضِل النهْضَرِوىُّ  ثَنَا َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر َحده أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن نَْجَدةَ َحده

ِ يَْعنِى اْبَن َمْسُعوٍد رضي َّللا عنه فِي قَْولِِه  َعْن أبي إِْسَحاَق َعْن أبي األَْحَوِص َعْن َعْبِد َّللاه

اٌل َوُذو ا  : اْلَحجُّ أَْشهٌُر َمْعلُوَماٌت قَالَ  ةِ َشوه    . ْلقَْعَدِة َوَعْشٌر ِمْن ِذى اْلِحجه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ْيَرفِىُّ قَاالَ َحده ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َعْمٍرو الصه ُد   : َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا أَبُو عَ  ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن َمْرُزوٍق َحده ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن ُخَصْيٍف َعْن ِمْقَسٍم ْبُن يَْعقُوَب َحده اِمٍر َحده

ةِ   : اْلَحجُّ أَْشهٌُر َمْعلُوَماٌت قَالَ   : َعِن اْبِن َعبهاسٍ  اٌل َوُذو اْلقَْعَدِة َوَعْشٌر ِمْن ِذى اْلِحجه َوقَْد   . َشوه

ُ ثَبََت َذلَِك َعْن ِعْكِرَمةَ َعِن اْبِن َعبهاٍس َوَذلَِك يَِرُد إِْن شَ  أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحاِرِث   . اَء َّللاه

ثَ  ِد ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز َحده ِ ْبُن ُمَحمه ثَنَا َعْبُد َّللاه نَا ُعْثَماُن اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُعَمَر اْلَحافِظُ َحده

ثَنَا أَبُو أَُساَمةَ َعْن أبي َسْعدٍ  ِ ْبِن  ْبُن أبي َشْيبَةَ َحده ِ الثهقَفِىِّ َعْن َعْبِد َّللاه ِد ْبِن ُعبَْيِد َّللاه َعْن ُمَحمه

بَْيِر قَالَ  ةِ   : أَْشهُُر اْلَحجِّ   : الزُّ اٌل َوُذو اْلقَْعَدِة َوَعْشٌر ِمْن ِذى اْلِحجه    . َشوه
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ِد ْبِن َعْبِد  َوأَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحاِرِث اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبنُ  ِ ْبُن ُمَحمه ثَنَا َعْبُد َّللاه ُعَمَر َحده

ثَنَا يَْحيَى ْبُن َزَكِريها ْبِن أبي َزائَِدةَ َعْن َوْرقَاَء ْبِن عُ  ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن أبي َشْيبَةَ َحده َمَر اْلَعِزيِز َحده

ِ ْبِن ِدينَاٍر َعِن اْبِن ُعَمَر فِي قَْولِهِ  قَاَل   . أَهَله   : قَالَ   ( فََمْن فََرَض فِيِهنه اْلَحجه  )  َعْن َعْبِد َّللاه

ثَنَا َشِريٌك َعْن أبي إِْسَحاَق قَاَل ُعْثَمانُ  ثَنَا ُعْثَماُن َحده ثَنَا قَاَل َوَحده ثَنَا ُعْثَماُن َحده قَاَل لِى   : َوَحده

ِ   . أَْصَحابِنَا هَُو َعْن أبي األَْحَوصِ  فَْرُض اْلَحجِّ اإِلْحَراُم قَاَل   : هَُو اْبُن َمْسُعودٍ  قَاَل َعْبُد َّللاه

ثَنَا يَْحيَى ْبُن َزَكِريها َعْن َسِعيٍد أبي َسْعٍد َعنْ  ثَنَا ُعْثَماُن َحده ثَنَا قَاَل َوَحده ثَنَا ُعْثَماُن َحده  َوَحده

ِ ْبَن الزُّ  ِ قَاَل َسِمْعُت َعْبَد َّللاه ِد ْبِن ُعبَْيِد َّللاه    . فَْرُض اْلَحجِّ اإِلْحَرامُ   : بَْيِر يَقُولُ ُمَحمه

  الَ يُِهلُّ بِاْلَحجِّ فِي َغْيِر أَْشهُِر اْلَحجِّ   : باب

ثَنَا أَبُو اْلَعبها ُد ْبُن ُموَسى ْبِن اْلفَْضِل قَاالَ َحده ِ اْلَحافِظُ َوُمَحمه ُد ْبُن َعْبِد َّللاه   : سِ أَْخبََرنَا ُمَحمه

ُد بْ  ثَنَا يَْحيَى ْبُن أبي طَالٍِب أَْخبََرنَا َعْبُد اْلَوههاِب ْبُن َعطَاٍء أَْخبََرنَا اْبُن ُمَحمه ُن يَْعقُوَب َحده

بَْيِر قَالَ  ِ رضي َّللا عنه يُْسأَلُ   : ُجَرْيٍج َعْن أبي الزُّ أَيُهَلُّ بِاْلَحجِّ فِي   : َسِمْعُت َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاه

   . الَ   : قَالَ   . َحجِّ َغْيِر أَْشهُِر الْ 

ثَنَا َعلِىُّ ْبُن َحْمَشاَذ اْلَعْدُل َوأَبُو اْلُحَسْينِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ِد ْبِن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه

ُد ْبُن إِْسَحاَق ْبِن ُخَزْيَمةَ  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا أَبُو  َجْعفٍَر اْلبَِحيِرىُّ إِْمالًَء قَاَل َحده ثَنَا أَبُو ُكَرْيٍب َحده َحده

اِج َعِن اْلَحَكِم َعْن ِمْقَسٍم َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ  الَ يُْحَرُم   : َخالٍِد األَْحَمُر َعْن ُشْعبَةَ ْبِن اْلَحجه

   . َحجِّ فِي أَْشهُِر اْلَحجِّ فَإِنه ِمْن ُسنهِة اْلَحجِّ أَْن يَُحَرَم بِالْ   . بِاْلَحجِّ إاِله فِي أَْشهُِر اْلَحجِّ 

ْجِزىُّ بِبَْغَداَد َحده  ثَنَا َوأَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ْبُن أبي إِْسَحاَق اْلُمَزكِّى أَْخبََرنَا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد السِّ

ثَنَا ُمصْ  ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن َسْهٍل َحده ُد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن أبي َشْيبَةَ َحده َعُب ْبُن َسالهٍم َعْن َحْمَزةَ ُمَحمه

ُجِل يُْحِرُم بِاْلَحجِّ فِي َغْيِر أَْشهُِر اْلَحجِّ  يهاِت َعِن اْلَحَكِم َعْن ِمْقَسٍم َعِن اْبِن َعبهاٍس فِي الره الزه

نهةِ   : قَالَ     . لَْيَس َذاَك ِمَن السُّ

لَِمىُّ َوأَ  ْحَمِن السُّ بُو بَْكِر ْبُن اْلَحاِرِث اْلفَقِيهُ قَاالَ أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُعَمَر َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد الره

ثَنَا  ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن أبي َشْيبَةَ َحده ِد ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز َحده ِ ْبُن ُمَحمه ثَنَا َعْبُد َّللاه يَْحيَى ْبُن اْلَحافِظُ َحده

إِنه ِمْن   : اِج َعِن اْلَحَكِم َعْن أبي اْلقَاِسِم َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ َزَكِريها ْبِن أبي َزائَِدةَ َعِن اْلَحجه 

أَبُو اْلقَاِسِم هَُو ِمْقَسٌم َمْولَى َعْبِد   : قَاَل َعلِىٌّ   . ُسنهِة اْلَحجِّ أَْن الَ يُْحَرَم بِاْلَحجِّ إاِله فِي أَْشهُِر اْلَحجِّ 

ِ ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن نَْوفَ     . لٍ َّللاه

لَِمىُّ َوأَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحاِرِث قَاالَ أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُعَمَر َحده  ْحَمِن السُّ ثَنَا َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد الره

ثَنَا يَْحيَى ْبُن َزَكِريها َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعطَاٍء قَالَ  ثَنَا ُعْثَماُن َحده ِ َحده ُ إِ   : َعْبُد َّللاه نهَما قَاَل َّللاه

   . لِئاَلَ يُْفَرَض اْلَحجُّ فِي َغْيِرِهنه   ( اْلَحجُّ أَْشهٌُر َمْعلُوَماتٌ  ) تََعالَى 
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ُد ْبُن إِْسَماِعيَل األَْحمَ  ثَنَا ُمَحمه ِسىُّ َوأَْخبََرنَا أَبُو طَاِهٍر اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا أَبُو َحاِمِد ْبُن باِلٍَل َحده

ثَنَا ا َمْن أَْحَرَم بِاْلَحجِّ فِي َغْيِر أَْشهُِر   : ْلُمَحاِربِىُّ َعْن ُسْفيَاَن َعِن ابِْن ُجَرْيٍج َعْن َعطَاٍء قَالَ َحده

   . اْلَحجِّ َجَعلَهَا ُعْمَرةً 

نَِة ِمَراًرا  : باب   َمِن اْعتََمَر فِي السه

ُد ْبُن اْلُحَسْيِن بْ   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ثَنَا ُمَحمه ْرقِىِّ َحده ِن َداُوَد اْلَعلَِوىُّ أَْخبََرنَا أَبُو َحاِمِد اْبُن الشه

ثَنَا ُسَمىٌّ َعْن أ ِ َحده ثَنَا يَْحيَى ْبُن َسِعيٍد َعْن ُعبَْيِد َّللاه ْحَمِن ْبُن بِْشِر ْبِن اْلَحَكِم َحده بي َعْبُد الره

ِ صلى َّللا عليه وسلمَصالٍِح َعْن أبي هَُرْيَرةَ رضي َّللا عنه قَاَل قَ  اْلُعْمَرةُ إِلَى   : اَل َرُسوُل َّللاه

أَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم فِي   . اْلُعْمَرِة َكفهاَراٌت لَِما بَْينَهَُما، َواْلَحجُّ اْلَمْبُروُر لَْيَس لَهُ َجَزاٌء إاِله اْلَجنهةُ 

ِ ْبِن ُعَمَر َعْن ُسَمىٍّ  ِحيِح ِمْن َحِديِث ُعبَْيِد َّللاه    . ، َوأَْخَرَجاهُ ِمْن َحِديِث َمالٍِك َعْن ُسَمىٍّ الصه

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َوأَبُو َزَكِريها ْبُن أبي إِْسَحاَق  أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ُد ْبُن يَْعقُوَب أَ   : اْلُمَزكِّى قَالُوا َحده ِ ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم ُمَحمه ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ْخبََرنَا ُمَحمه

 ِ بَْيِر أَْخبََرهُ َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه أَنه   : أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى اللهْيُث ْبُن َسْعٍد أَنه أَبَا الزُّ

تهى إَِذا َكانَْت بَِسِرَف َعَرَكْت فََدَخَل َعلَْيهَا النهبِىُّ َعائَِشةَ رضي َّللا عنها أَْقبَلَْت ُمِهلهةً بُِعْمَرٍة حَ 

ِحْضُت َولَْم أَْحلِْل، َولَْم أَطُْف   : قَالَتْ   . َما يُْبِكيكِ   : فَقَالَ   . صلى َّللا عليه وسلم فََوَجَدهَا تَْبِكى

ُ َعلَى بَنَاِت آَدَم فَاْغتَِسلِى، فَ   : قَالَ   . بِاْلبَْيِت َوالنهاُس يَْذهَبُوَن إِلَى اْلَحجِّ اآلنَ  إِنه هََذا أَْمٌر َكتَبَهُ َّللاه

فَا َواْلَمْرَوِة،   . ثُمه أَِهلِّى بِاْلَحجِّ  فَفََعلَْت َوَوقَفَِت اْلَمَواقَِف َحتهى إَِذا طَهَُرْت طَافَْت بِاْلَكْعبَِة َوبِالصه

ِك َوُعْمرَ   : ثُمه قَالَ  ِ إِنِّى أَِجُد فِي نَْفِسى أَنِّى   : فَقَالَتْ   . تِِك َجِميًعاقَْد َحلَْلِت ِمْن َحجِّ يَا َرُسوَل َّللاه

ْحَمِن فَأَْعِمْرهَا ِمَن التهْنِعيمِ   : قَالَ   . لَْم أَطُْف بِاْلبَْيِت َحتهى َحَجْجتُ  َوَذلَِك   . فَاْذهَْب بِهَا يَا َعْبَد الره

   . لَْيلَةَ اْلَحْصبَةِ 

ِحيِح َعْن قُتَْيبَةَ َوَغْيِرِه َعِن اللهيْثِ َرَواهُ ُمسْ     . لٌِم فِي الصه

 ُ افِِعىُّ َرِحَمهُ َّللاه ِة، ثُمه َسأَلَْتهُ أَْن يُْعِمَرهَا فَأَْعَمَرهَا فِي   : قَاَل الشه َوَكانَْت ُعْمَرتِهَا فِي ِذى اْلِحجه

ِة فََكانَْت هَِذِه ُعْمَرتَاِن فِي َشْهرٍ    : أَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ْبُن أبي إِْسَحاَق َوأَبُو بَْكرٍ   . ِذى اْلِحجه

ِ ْبِن َعبْ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس هَُو األََصمُّ َحده ِد اْلَحَكِم أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن قَاالَ َحده

أَيُّوَب َوَغْيُرهُ َعْن يَْحيَى ْبِن َسِعيٍد َعْن َسِعيِد ْبِن أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى يَْحيَى ْبُن 

ِة ِمَن اْلُجْحفَِة، َوتَْعتَِمُر   : اْلُمَسيهبِ  أَنه َعائَِشةَ رضي َّللا عنها َكانَْت تَْعتَِمُر فِي آِخِر ِذى اْلِحجه

دٍ أَْخبَ   . فِي َرَجٍب ِمَن اْلَمِدينَِة َوتُِهلُّ ِمْن ِذى اْلُحلَْيفَةِ  ِ ْبُن يُوُسَف أَْخبََرنَا   : َرنَا أَبُو ُمَحمه َعْبُد َّللاه

ثَنَ  ثَنَا َسْعَداُن ح َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن بِبَْغَداَد َحده ا أَبُو َسِعيِد ْبُن األَْعَرابِىِّ َحده

ثَنَا َسْعَداُن ْبنُ  فهاُر َحده ٍد الصه ثَنَا ُسْفيَاُن ح َوأَْخبََرنَا أَبُو طَاِهٍر  إِْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمه نَْصٍر َحده

ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن َصَدقَةَ ْبِن  بِيِع َحده ثَنَا يَْحيَى ْبُن الره يََساٍر اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا أَبُو َحاِمِد ْبُن باِلٍَل َحده

اتٍ أَنههَا اْعتََمَرْت فِي َسنَ   : َعِن اْلقَاِسِم َعْن َعائَِشةَ  هَْل َعاَب َذلَِك َعلَْيهَا   : قُْلتُ   . ٍة ثاَلََث َمره
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ِ أُمُّ اْلُمْؤِمنِينَ   : قَالَ   ؟ أََحدٌ  َوقَاَل   . فََسَكتُّ َواْنقََمْعتُ   : قَاَل َسْعَداُن فِي ِرَوايَتِِه قَالَ   . ُسْبَحاَن َّللاه

بِيِع قَاَل ُسْفيَانُ  أَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ْبُن أبي   . ِعيُب َعلَى أُمِّ اْلُمْؤِمنِينَ يَقُوُل َمْن يَ   : يَْحيَى ْبُن الره

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  افِِعىُّ   : إِْسَحاَق َحده بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا الره ُمَحمه

أَنه َعلِىه ْبَن أبي طَالٍِب رضي َّللا عنه   : ٍح َعْن ُمَجاِهدٍ أَْخبََرنَا اْبُن ُعيَْينَةَ َعِن اْبِن أبي نَِجي

   . فِي ُكلِّ َشْهٍر ُعْمَرةٌ   : قَالَ 

افِِعىُّ أَْخبََرنَا أَنَ  بِيُع أَْخبََرنَا الشه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس أَْخبََرنَا الره ٌس هَُو اْبُن َوأَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها َحده

ِ ْبُن ُعَمَر رضي َّللا عنه أَْعَواًما   : ُموَسى ْبِن ُعْقبَةَ َعْن نَافٍِع قَالَ ِعيَاٍض َعْن  اْعتََمَر َعْبُد َّللاه

بَْيِر ُعْمَرتَْيِن فِي ُكلِّ َعامٍ     . فِي َعْهِد اْبِن الزُّ

بِيُع أَْخبَرَ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس أَْخبََرنَا الره افِِعىُّ أَْخبََرنَا اْبُن ُعيَْينَةَ َعِن َوأَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها َحده نَا الشه

ُكنها َمَع أَنَِس ْبِن َمالٍِك   : اْبِن أبي ُحَسْيٍن َعْن بَْعِض َولَِد أَنَِس ْبِن َمالٍِك َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَالَ 

َم َرْأَسهُ َخَرَج فَاْعتََمرَ  ةَ َوَكاَن إَِذا َحمه    . بَِمكه

  َرِة فِي أَْشهُِر اْلَحجِّ اْلُعمْ   : باب

ِ َواْبِن َعبهاٍس َوَغْيِرِهَما أَنه النهبِىه صلى َّللا عليه وسلم  ينَا فِي َحِديِث َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه َوُروِّ

اْلَحجِّ َوُشهُوِرِه  َمْعنَاهُ َدَخلَْت فِي َوْقتِ   : قِيلْ   . َدَخلَِت اْلُعْمَرةُ فِي اْلَحجِّ إِلَى يَْوِم اْلقِيَاَمةِ   : قَالَ 

ا َكانَْت قَُرْيٌش َعلَْيِه ِمْن تَْرِك اْلُعْمَرِة فِي أَْشهُِر اْلَحجِّ     . نقًضا لَمه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أبي َعْمٍرو قَاالَ َحده ُد ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا يَْحيَى ْبُن أبي طَالٍِب أَْخبََرنَا َعْبُد اْلَوههاِب ْبُن َعطَاٍء أَْخبََرنَا َسِعيٌد اْلُجَرْيِرىُّ يَْعقُوَب َحده 

ٍف قَاَل قَاَل ِعْمَراُن ْبُن ُحَصْينٍ  يِر َعْن ُمطَرِّ خِّ ِ ْبِن الشِّ ثَُك   : َعْن يَِزيَد ْبِن َعْبِد َّللاه إِنِّى ألَُحدِّ

 َ ُ صلى َّللا عليه وسلم قَْد   :  تََعالَى يَْنفَُعَك بِِه بَْعَد اْليَْوِم َواْعلَمْ اْلَحِديَث لََعله َّللاه أَنه َرُسوَل َّللاه

ِة َولَْم يَْنِزْل قُْرآٌن يَْنَسُخهُ  َرأَى َرُجٌل بَْعُد َما َشاَء   . أَْعَمَر طَائِفَةً ِمْن أَْهلِِه فِي َعْشِر ِذى اْلِحجه

ِحيِح ِمْن َحِديِث اْلُجَرْيِرىِّ َوَزاَد َولَْم يَْنهَ َعْنهُ َحتهى َمَضى أَْخَرجَ   . أَْن يََرى هُ ُمْسلٌِم فِي الصه

ثَنَا هَنهاٌد َعنِ   . لَِوْجِههِ  ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ُد ْبُن بَْكٍر َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه  أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ

ِ ْبِن طَاُوٍس َعْن أَبِيِه َعِن ْبِن اْبِن أبي َزائِدَ  ُد ْبُن إِْسَحاَق َعْن َعْبِد َّللاه ثَنَا اْبُن ُجَرْيٍج َوُمَحمه ةَ َحده

ِة إاِله لِيَْقطََع   : َعبهاٍس قَالَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم َعائَِشةَ فِي ِذى اْلِحجه ِ َما أَْعَمَر َرُسوُل َّللاه َوَّللاه

ْرِك فَإِنه هََذا اْلَحىه ِمْن قَُرْيٍش َوَمْن َداَن ِدينَهُْم َكانُوا يَقُولُونَ  بَِذلَِك أَْمَر أَْهلِ  إَِذا َعفَا   : الشِّ

بَْر َوَدَخَل َصفَْر َحلهِت اْلُعْمَرةُ لَِمِن اْعتََمرْ  ُموَن اْلُعْمَرةَ َحتهى   . اْلَوبَْر َوبََرأَ الده فََكانُوا يَُحرِّ

مُ يَْنَسلَِخ ُذو اْلِحجه     . ِة َواْلُمَحره
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ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو النهْضرِ  ثَنَا   : َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِد ْبِن يُوُسَف اْلفَقِيهُ َحده ُد ْبُن ُمَحمه ُمَحمه

ثَنَا ُوهَْيٌب َحده  ثَنَا ُموَسى ْبُن إِْسَماِعيَل أَبُو َسلََمةَ َحده ثَنِي اْبُن طَاُوٍس َعْن ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد َحده

َكانُوا يََرْوَن أَنه اْلُعْمَرةَ فِي أَْشهُِر اْلَحجِّ ِمْن أَْفَجِر اْلفُُجوِر فِي   : أَبِيِه َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ 

بَْر َوَعفَا األَثَْر َواْنَسلََخ َصفَْر َحلهِت اْلُعْمَرةُ لِمَ   : األَْرِض يَقُولُونَ  َوَكانُوا   . ِن اْعتََمرْ إَِذا بََرأَ الده

َم َصفًَرا، فَقَِدَم النهبِىُّ صلى َّللا عليه وسلم َوأَْصَحابُهُ لُِصْبِح َرابَِعٍة ُمِهلِّيَن  وَن اْلُمَحره يَُسمُّ

يَا   : الُوابِاْلَحجِّ فَأََمَرهُُم النهبِىُّ صلى َّللا عليه وسلم أَْن يَْجَعلُوهَا ُعْمَرةً فَتََعاظََم َذلَِك ِعْنَدهُْم فَقَ 

ِ أَىُّ اْلِحلِّ     . يَْعنِى يُِحلُّوَن ِمْن ُكلِّ َشْىءٍ   . اْلِحلُّ ُكلُّهُ   : قَالَ   ؟ َرُسوَل َّللاه

ِحيِح َعْن ُموَسى ْبِن إِْسَماِعيَل، َوأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن َوْجٍه آَخَر َعْن  َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

أَنههُ إِنهَما أََمَر بَِذلَِك َمْن لَْم يَُكْن َساَق اْلهَْدَى   : ِديِث َعائَِشةَ رضي َّللا عنهاُوهَْيٍب َوبَيهَن فِي حَ 

ُ تََعالَى دٍ   . َوَذلَِك يَِرُد إِْن َشاَء َّللاه كهِرىُّ   : أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه ِ ْبُن يَْحيَى ْبِن َعْبِد اْلَجبهاِر السُّ َعْبُد َّللاه

ثَنَا َسْعَداُن ْبُن نَْصٍر َحدهثَنَا أَبُو ُمَعاِويَةَ َعْن بِبَْغَداَد أَ  فهاُر َحده ٍد الصه ْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمه

لَْم يَُكْن ألََحٍد أَْن يَْفَسَخ   : يَْحيَى ْبِن َسِعيٍد َعْن ُمَرقهٍع األََسِدىِّ َعْن أبي َذرٍّ رضي َّللا عنه قَالَ 

هُ إِلَى ُعْمرَ  ةً َحجه ٍد صلى َّللا عليه وسلم َخاصه ْكِب ِمْن أَْصَحاِب ُمَحمه أَْخبََرنَا أَبُو   . ٍة إاِله لِلره

ِ ْبِن   : ُعَمُر ْبُن أَْحَمَد اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   : أَْخبََرنَا أَبُو َحاِزمٍ   : َحاِزمٍ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا يَْحيَى ْبُن يَْحيَى إِْبَراِهيَم ْبِن َعبْ  ِد ْبِن اْلُحَسْيِن التُّْرُك َحده ثَنَا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمه َدةَ التهِميِمىُّ َحده

ْحَمِن ْبِن نَْوفٍَل َعْن ُعْرَوةَ َعْن   : قََرْأُت َعلَى َمالٍِك َعْن أبي األَْسَودِ   : قَالَ  ِد ْبِن َعْبِد الره ُمَحمه

ِة   : ها أَنههَا قَالَتْ َعائَِشةَ رضي َّللا عن ِ صلى َّللا عليه وسلم َعاَم َحجه َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاه

، وَ  ٍة َوُعْمَرٍة، َوِمنها َمْن أَهَله بِاْلَحجِّ أَهَله اْلَوَداِع فَِمنها َمْن أَهَله بُِعْمَرٍة، َوِمنها َمْن أَهَله بَِحجه

ِ صلى َّللا عليه وسلم بِ  ا َمْن أَهَله بَِحجٍّ أَْو   . الَْحجِّ َرُسوُل َّللاه ، َوأَمه ا َمْن أَهَله بُِعْمَرٍة فََحله َوأَمه

ِة َواْلُعْمَرِة فَلَْم يَِحلُّوا َحتهى َكاَن يَْوُم النهْحرِ     . َجَمَع بَْيَن اْلَحجه

ِحيِح َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى، َوَرَواهُ اْلبُخَ     . اِرىُّ َعِن اْبِن يُوُسَف َعْن َمالِكٍ َرَواهُ ُمْسلٌِم فِي الصه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أبي َعْمٍرو قَاالَ َحده ُد ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

َعطَاٍء أَْخبََرنَا اْبُن ُجَرْيٍج َعْن  يَْعقُوَب أَْخبََرنَا يَْحيَى ْبُن أبي طَالٍِب أَْخبََرنَا َعْبُد اْلَوههاِب ْبنُ 

الَ بَأَْس َعلَى أََحٍد أَْن   : َسأَْلُت اْبَن ُعَمَر َعِن اْلُعْمَرِة قَْبَل اْلَحجِّ فَقَالَ   : ِعْكِرَمةَ ْبِن َخالٍِد قَالَ 

ِ ْبُن ُعَمرَ   . يَْعتَِمَر قَْبَل اْلَحجِّ    . بِىُّ صلى َّللا عليه وسلم قَْبَل اْلَحجِّ اْعتََمَر النه   : قَاَل َوقَاَل َعْبُد َّللاه

ِحيِح ِمْن َحِديِث اْبِن اْلُمبَاَرِك َوأَبِى َعاِصٍم َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ  أَْخبََرنَا   . أَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ فِي الصه

ثَنَا أَبُ  و اْلَعبهاِس هَُو األََصمُّ أَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ْبُن أبي إِْسَحاَق َوأَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن قَاالَ َحده

افِِعىُّ أَْخبََرنَا َمالٌِك َعْن َصَدقَةَ ْبِن يََساٍر َعِن اْبِن ُعَمَر أَنههُ قَالَ  بِيُع أَْخبََرنَا الشه ألَْن أَْعتَِمَر   : الره

ةِ  قَْبَل اْلَحجِّ َوأُهِْدَى أََحبُّ إِلَىه ِمْن أَْن أَْعتَِمَر بَْعَد اْلَحجِّ     . فِي ِذى اْلِحجه

ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن َسعِ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن ْبُن ُعْبُدوٍس َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه يٍد أَْخبََرنَا ُمَحمه

ثَنَا قَتَاَدةُ أَنه أَنًَسا أَْخبََرهُ  اٌم َحده ثَنَا هَمه اِرِمىُّ أَْخبََرنَا هُْدبَةُ َحده ِ صلى َّللا عليه   : الده أَنه َرُسوَل َّللاه
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تِهِ  ُعْمَرةٌ ِمَن اْلُحَدْيبِيَِة أَْو َزَمَن   . وسلم اْعتََمَر أَْربََع ُعَمٍر ُكلُّهُنه فِي ِذى اْلقَْعَدِة إاِله الهتِى َمَع َحجه

ى اْلقَْعَدِة، َوُعْمَرةً ِمَن اْلِجْعَرانَِة َحْيُث اْلُحَدْيبِيَِة فِي ِذى اْلقَْعَدِة، َوُعْمَرةً ِمَن اْلَعاِم اْلُمْقبِِل فِي ذِ 

تِهِ  ِحيِح َعْن   . قََسَم َغنَائَِم ُحنَْيٍن فِي ِذى اْلقَْعَدِة، َوُعْمَرةً َمَع َحجه َرَواهُ اْلبَُخاِرىُّ َوُمْسلٌِم فِي الصه

   . هُْدبَةَ 

دٍ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو ُمَحمه ِد ْبِن أَْحَمَد ْبِن بَالََوْيِه اْلُمَزكِّى   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ْحَمِن ْبُن ُمَحمه َعْبُد الره

ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد اْلَجبه  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ َحده اِر َوأَبُو َزَكِريها ْبُن أبي إِْسَحاَق قَالُوا َحده

ثَنَا يُونُُس ْبُن بَُكيْ  ثَنَا ُعَمُر ْبُن َذرٍّ َعْن ُمَجاِهٍد َعْن أبي هَُرْيَرةَ قَالَ اْلُعطَاِرِدىُّ َحده   : ٍر َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم ثاَلََث ُعَمٍر ُكلُّهَا فِي ِذى اْلقَْعَدةِ     . اْعتََمَر َرُسوُل َّللاه

ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن ْبِن إِْسَحاَق   : َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  دٍ ُمَحمه اُز بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه   : اْلبَزه

ثَنَا سَ  ةَ َحده ثَنَا أَبُو يَْحيَى ْبُن أبي َمَسره ةَ َحده ِد ْبِن إِْسَحاَق اْلفَاِكِهىُّ بَِمكه ِ ْبُن ُمَحمه ِعيُد ْبُن َعْبُد َّللاه

ٍد أَْخبََرنَ  ثَنَا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ُمَحمه ا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعائَِشةَ أَنه النهبِىه َمْنُصوٍر َحده

اٍل، َوُعْمَرتَْيِن فِي ِذى اْلقَْعَدةِ   : صلى َّللا عليه وسلم اْعتََمَر ثاَلََث ُعَمرٍ     . َعْمَرةً فِي َشوه

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن اْلقَ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن   : اِضى قَاالَ َحده ُمَحمه

ِ ْبُن ُموَسى أَْخبََرنَا ُسْفيَاُن َعْن ُشْعبَةَ َعْن يَ  ثَنَا ُعبَْيُد َّللاه ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َحاِزٍم َحده ِزيَد يَْعقُوَب َحده

ْشِك َعْن ُمَعاَذةَ اْلَعَدويهِة َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا ع نَِة ُكلِّهَا   : نها قَالَتْ الرِّ َحلهِت اْلُعْمَرةُ فِي السه

َوهََذا َمْوقُوٌف َوهَُو َمْحُموٌل   . يَْوُم َعَرفَةَ، َويَْوُم النهْحِر، َويَْوَماِن بَْعَد َذلِكَ   : إاِله فِي أَْربََعِة أَيهامٍ 

اْلُعْمَرةَ َعلَْيِه، َوالَ يَْعتَِمُر َحتهى يُْكِمَل َعَمَل  ِعْنَدنَا َعلَى َمْن َكاَن ُمْشتَِغالً بِاْلَحجِّ فاَلَ يُْدِخلُ 

فَقَْد أََمَر ُعَمُر ْبُن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه أَبَا أَيُّوَب األَْنَصاِرىه َوهَبهاَر ْبَن   . اْلَحجِّ ُكلههِ 

   . َعَمِل ُعْمَرةٍ األَْسَوِد ِحيَن فَاَت ُكله َواِحٍد ِمْنهَُما اْلَحجُّ بأَْن يَتََحلهَل بِ 

افِِعىُّ  ِ َعزه َوَجله   : قَاَل الشه    . َوأَْعظَُم األَيهاِم ُحْرَمةً أَْوالَهَا أَْن يُْنَسَك فِيهَا ّلِِله

  اْلُعْمَرِة فِي َرَمَضانَ   : باب

 ِ ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ اْلَحافِظُ َحده دُ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ٍد  ُمَحمه ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُمَحمه ْبُن يَْعقُوَب َحده

ثَنَا يَْحيَى َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعطَاٍء قَاَل َسِمْعُت اْبَن َعبهاٍس يُْخبُِرنَا قَاَل قَالَ  ٌد َحده ثَنَا ُمَسده  َحده

اهَا  ِ صلى َّللا عليه وسلم اِلْمَرأٍَة ِمَن األَْنَصاِر قَْد َسمه   : اْبُن َعبهاٍس َونَِسيُت اْسَمهَاَرُسوُل َّللاه

ى َمَعنَا اْلَعامَ  ِ إِنههُ َكاَن لَنَا نَاِضَحاِن فََرِكَب أَبُو فاُلٍَن َواْبنُهُ   : قَالَتْ   . َما َمنََعِك أَْن تَُحجِّ يَا نَبِىه َّللاه

فَإَِذا   : اَل النهبِىُّ صلى َّللا عليه وسلمفَقَ   . لَِزْوِجهَا َواْبنِهَا نَاِضًحا َوتََرَك نَاِضًحا نَْنتَِضُح َعلَْيهِ 

ةً  ٍد،   . َكاَن َرَمَضاُن فَاْعتَِمِرى فَإِنه ُعْمَرةً فِي َرَمَضاَن تَْعِدُل َحجه َرَواهُ اْلبَُخاِرىُّ َعْن ُمَسده

ِد ْبِن َحاتٍِم َعْن يَْحيَى اْلقَطهانِ     . وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن ُمَحمه
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لَِمىُّ ِمْن أَْصِل َوأَْخبََرنَا أَبُ  ْحَمِن السُّ وِسىُّ َوأَبُو َعْبِد الره ِ السُّ ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َعْبِد َّللاه و َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ثَنَا   : َسَماِعِه قَالُوا َحده ثَنَا َسِعيُد ْبُن ُعْثَماَن التهنُوِخىُّ َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ْحَمِن بِْشُر  ثَنِي أَبُو َسلََمةَ ْبُن َعْبِد الره ثَنِي يَْحيَى ْبُن أبي َكثِيٍر َحده ثَنَا األَْوَزاِعىُّ َحده ْبُن بَْكٍر َحده

ى ثَنِي اْبُن أُمِّ َمْعقٍِل األََسِديهِة قَاَل قَالَْت أُمِّ ِ إِنِّى أُِريُد اْلَحجه َوَجَملِى أَْعَجفُ   : َحده  يَا َرُسوَل َّللاه

ةٍ   : فَقَالَ   ؟ فََما تَأُْمُرنِى    . اْعتَِمِرى فِي َرَمَضاَن فَإِنه ُعْمَرةً فِي َرَمَضاَن َكَحجه

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو اْلقَاِسمِ  ُن قَاالَ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه َعْبُد اْلَخالِِق ْبُن َعلِىِّ ْبِن َعْبِد اْلَخالِِق اْلُمَؤذِّ

ثَنَا بَ  ثَنَ َحده ثَنَا َمكِّىُّ ْبُن إِْبَراِهيَم َحده َمِد ْبُن اْلفَْضِل َحده ْيَرفِىُّ َحدهثَنَا َعْبُد الصه ٍد الصه ا ْكُر ْبُن ُمَحمه

ُكْنُت ِعْنَد النهبِىِّ صلى َّللا عليه   : َداُوُد ْبُن يَِزيَد األَْوِدىُّ َعْن َعاِمٍر َعْن هَِرِم ْبِن َخْنبٍَش قَالَ 

هُوِر أَْعتَِمرُ   : تَْتهُ اْمَرأَةٌ فَقَالَتْ وسلم فَأَ  ِ فِي أَىِّ الشُّ اْعتَِمِرى فِي َرَمَضاَن   : قَالَ   ؟ يَا َرُسوَل َّللاه

ةً  ِ   . فَإِنه ُعْمَرةً فِي َرَمَضاَن تَْعِدُل َحجه    . لَْفظُ َحِديِث أبي َعْبِد َّللاه

َوْهُب ْبُن َخْنبٍَش، َوِرَوايَةُ   : األَْوِدىِّ َوفِى ِرَوايَِة َعْبِد اْلَخالِقِ  َوَكَذلَِك قَالَهُ اْبُن ُعيَْينَةَ َعْن َداُودَ 

ْعبِىِّ َعْن َوْهِب ْبِن َخْنبٍَش قَاَل اْلبَُخاِرىُّ َوْهٌب أََصحُّ     . بَيَاٍن َعِن الشه

  إِْدَخاِل اْلَحجِّ َعلَى اْلُعْمَرةِ   : باب

ِ الْ  ثَنَا ُعْثَماُن   : َحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو النهْضرِ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِد ْبِن يُوُسَف َحده ُد ْبُن ُمَحمه ُمَحمه

بَْيِر َعْن  ثَنَا اْلقَْعنَبِىُّ فِيَما قََرأَ َعلَى َمالٍِك َعِن اْبِن ِشهَاٍب َعْن ُعْرَوةَ ْبِن الزُّ ْبُن َسِعيٍد َحده

ِة اْلَوَداِع   : َعائَِشةَ رضي َّللا عنها قَالَتْ  ِ صلى َّللا عليه وسلم فِي َحجه َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َمْن َكاَن َمَعهُ هَْدٌى فَْليُِهله بِاْلَحجِّ َمَع   : فَأَْهلَْلنَا بُِعْمَرٍة ثُمه قَاَل َرُسوُل َّللاه

تهى يَِحله ِمْنهُمَ  ََ ةَ َوأَنَا َحائٌِض َولَْم أَطُْف   : قَالَتْ   . ا َجِميًعااْلُعْمَرِة، ثُمه الَ يَِحله َح فَقَِدْمُت َمكه

ِ صلى َّللا عليه وسلم فَقَالَ  فَا َواْلَمْرَوِة فََشَكْوُت َذلَِك إِلَى َرُسوِل َّللاه   : بِاْلبَْيِت َوالَ بَْيَن الصه

ا قََضْينَا اْلَحجه   : قَالَتْ   . ُعْمَرةَ اْنقُِضى َرْأَسِك َواْمتَِشِطى َوأَِهلِّى بِاْلَحجِّ َوَدِعى الْ  فَفََعْلُت فَلَمه

ْحَمِن ْبِن أبي بَْكٍر إِلَى التهْنِعيِم  ِ صلى َّللا عليه وسلم َمَع َعْبِد الره أَْرَسلَنِى َرُسوُل َّللاه

وا أَهَلُّوا بِاْلُعْمَرِة بِاْلبَْيِت َوبَْيَن فَطَاَف الهِذيَن َكانُ   : قَالَتْ   . هَِذِه َمَكاَن ُعْمَرتِكِ   : فَاْعتََمْرُت فَقَالَ 

ا اله  ِهْم، َوأَمه فَا َواْلَمْرَوِة، ثُمه َحلُّوا، ثُمه طَافُوا طََوافًا آَخَر بَْعَد أَْن َرَجُعوا ِمْن ِمنًى بَِحجِّ ِذيَن الصه

، وَرَواهُ   . اَكانُوا َجَمُعوا بِاْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة فَإِنهَما طَافُوا طََوافًا َواِحدً  َرَواهُ اْلبَُخاِرىُّ َعِن اْلقَْعنَبِىِّ

   . ُمْسلٌِم َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى َعْن َمالِكٍ 

هِْرىِّ  َمْن َكاَن َمَعهُ هَْدٌى فَْليُِهله بِاْلَحجِّ َمَع ُعْمَرتِِه، ثُمه الَ يَِحله َحتهى   : َوَكَذا قَالَهُ َمْعَمٌر َعِن الزُّ

ْهِرىِّ فَقَالَ   . ْنهَُما َجِميًعايَِحله مِ    . َمْن أَْحَرَم بُِعْمَرٍة َولَْم يُْهِد فَْليُْحلِلْ   : َوَرَواهُ ُعقَْيٌل َعِن الزُّ

ٍد َوَعلَى ِمْثِل َذلَِك تَُدلُّ  قَهَا فِي َذلَِك اْلقَاِسُم ْبُن ُمَحمه  َوبَِمْعنَاهُ َرَوْتهُ َعْمَرةَ َعْن َعائَِشةَ َوَصده

أَِهلِّى بِاْلَحجِّ َوَدِعى   : ةُ ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها َوقَْولُهُ ِرَوايَ 
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يُِريُد بِِه أَْمِسِكى َعْن أَْفَعالِهَا َوأَْدِخلِى َعلَْيهَا اْلَحجه َوَذلَِك بَيٌِّن فِي ِرَوايَِة َجابِِر ْبِن َعْبِد   . اْلُعْمَرةَ 

 ِ ِة َعائَِشةَ رضي َّللا عنهاَّللاه    . رضي َّللا عنه فِي قِصه

ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َسلََمةَ حَ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو اْلفَْضِل ْبُن إِْبَراِهيَم َحده ثَنَا قُتَْيبَةُ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ده

ثَنَا اللهْيُث ح َوأَْخبََرنَا أَبُو صَ  الِِح ْبُن أبي طَاهٍَر اْلَعْنبَِرىُّ أَْخبََرنَا َجدِّى يَْحيَى ْبُن ْبُن َسِعيٍد َحده

ثَنَا أَبُو بَْكرٍ  اٍد   : َمْنُصوٍر اْلقَاِضى َحده ثَنَا ِعيَسى ْبُن َحمه ُد ْبُن إِْسَماِعيَل اإِلْسَماِعيلِىُّ َحده ُمَحمه

بَيْ  ثَنِي أَبُو الزُّ ِ صلى َّللا   : ِر َعْن َجابٍِر أَنههُ قَالَ أَْخبََرنَا اللهْيُث ْبُن َسْعٍد َحده أَْقبَْلنَا َمَع َرُسوِل َّللاه

عليه وسلم ُمِهلِّيَن بِاْلَحجِّ ُمْفَرًدا َوأَقْبَلَْت َعائَِشةُ ُمِهلهةً بُِعْمَرٍة َحتهى إَِذا َكانَْت بَِسِرَف َعَرَكْت 

فَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم أَْن َحتهى إَِذا قَِدْمنَا طُْفنَا بِاْلَكْعبَِة َوبِالصه ا َواْلَمْرَوِة فَأََمَرنَا َرُسوُل َّللاه

فََواقَْعنَا النَِّساَء فَطَيهْبنَا   . اْلِحلُّ ُكلُّهُ   : قَالَ   ؟ ِحلُّ َماَذا  : يَِحله ِمنها َمْن لَْم يَُكْن َمَعهُ هَْدٌى قَاَل فَقُْلنَا

بَْينَنَا َوبَْيَن َعَرفَةَ إاِله أَْربَُع لَيَاٍل، ثُمه أَْهلَْلنَا يَْوَم التهْرِويَِة، ثُمه َدَخَل  بِالطِّيِب َولَبِْسنَا ثِيَابَنَا َولَْيسَ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم َعلَى َعائَِشةَ فََوَجَدهَا تَْبِكى فَقَالَ  َشأْنِى   : قَالَتْ   . َما َشأْنُكِ   : َرُسوُل َّللاه

  . اُس، َولَْم أَْحلِْل، َولَْم أَطُْف بِاْلبَْيِت َوالنهاُس يَْذهَبُوَن إِلَى اْلَحجِّ اآلنَ أَنِّى ِحْضُت َوقَْد َحله النه 

ُ َعلَى بَنَاِت آَدَم فَاْغتَِسلِى، ثُمه أَِهلِّى بِاْلَحجِّ   : قَالَ  فَفََعلَْت َوَوقَفَِت   . فَإِنه هََذا أَْمٌر َكتَبَهُ َّللاه

فَا َواْلَمْرَوِة، ثُمه قَالَ اْلَمَواقَِف َحتهى إَِذا طَ  ِك   : هَُرْت طَافَْت بِاْلَكْعبَِة َوبِالصه قَْد َحلَْلِت ِمْن َحجِّ

ِ إِنِّى أَِجُد فِي نَْفِسى أَنِّى لَْم أَطُْف بِاْلبَْيِت َحتهى َحَجْجتُ   : قَالَتْ   . َوُعْمَرتِِك َجِميًعا   . يَا َرُسوَل َّللاه

ْحَمِن فَأَْعِمْرهَا ِمَن التهْنِعيمِ فَاْذهَْب بِهَا   : قَالَ     . َوَذلَِك لَْيلَةَ اْلَحْصبَةِ   . يَا َعْبَد الره

   . َرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن قُتَْيبَةَ َعِن اللهْيثِ 

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َوأَبُو َزَكِريها ْبُن أبي  إِْسَحاَق قَالُوا أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم أَْخبََرنَا اْبُن   : َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا ُمَحمه ُمَحمه

ثَهُمْ  ِ   : َوْهٍب أَْخبََرنِى َمالُِك ْبُن أَنٍَس َوَغْيُرهُ أَنه نَافًِعا َحده ْبَن ُعَمَر َخَرَج فِي اْلفِْتنَِة  أَنه َعْبَد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم  : ُمْعتَِمًرا َوقَالَ    . إِْن ُصِدْدُت َعِن اْلبَْيِت َصنَْعنَا َكَما َصنََع َرُسوُل َّللاه

َما   : َحابِِه فَقَالَ فََخَرَج فَأَهَله بِاْلُعْمَرِة َوَساَر َحتهى إَِذا ظَهََر َعلَى ظَاِهِر اْلبَْيداِء اْلتَفََت إِلَى أَصْ 

فََخَرَج َحتهى َجاَء اْلبَْيَت فَطَاَف   . أُْشِهُدُكْم أَنِّى قَْد أَْوَجْبُت اْلَحجه َمَع اْلُعْمَرةِ   . أَْمُرهَُما إاِله َواِحدٌ 

فَا َواْلَمْرَوِة َسْبًعا لَْم يَِزْد َعلَْيِه َوَرأَى أَنه َذلَِك ُمجْ    . ِزيًا َعْنهُ َوأَْهَدىبِِه َوطَاَف بَْيَن الصه

ِ ْبُن ُعَمَر َوَغْيُرهُ َعْن نَافٍِع َوَزاُدوا ِحيَحْيِن ِمْن َحِديِث َمالٍِك، َوَرَواهُ ُعبَْيُد َّللاه  أَْخَرَجاهُ فِي الصه

ٍة يَْوَم النهْحِر َوقَْولُهُ لَ   : فِيهِ  ْم يَِزْد َعلَْيِه أََراَد لَْم يَطُْف أَنههُ لَْم يَِحله ِمْنهَُما َحتهى أََحله ِمْنهَُما بَِحجه

ةً َواِحَدةً  فَا َواْلَمْرَوة إاِله َمره    . بَْيَن الصه

، ثُمه أََراَد أَْن يُْدِخَل َعلَْيِه ُعْمَرةً فَقَدْ     . َولَْو أَهَله بِاْلَحجِّ

 ُ افِِعىُّ َرِحَمهُ َّللاه َوقَْد يُْرَوى َعْن   . لَْيَس َذلَِك لَهُ   : ْنهُ يَقُولُ أَْكثَُر َمْن لَقِيُت َوَحفِْظُت عَ   : قَاَل الشه

بَْعِض التهابِِعيَن َوالَ أَْدِرى هَْل يَْثبُُت َعْن أََحٍد ِمْن أَْصَحاِب النهبِىِّ صلى َّللا عليه وسلم فِيِه 
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َوإِنهَما أََراَد َما أَْخبََرنَا َوإِنهَما   . َشْىٌء أَْم الَ فَإِنههُ قَْد ُرِوَى َعْن َعلِىٍّ رضي َّللا عنه َولَْيَس يَْثبُتُ 

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ   : أََراَد َما أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  ِد ْبِن َعلِىِّ ْبِن ِحيٍد َحده ُد ْبُن َعلِىِّ ْبِن ُمَحمه ُمَحمه

ثَ  ُد ْبُن ِعيَسى ْبِن َحيهاَن اْلَمَدائِنِىُّ َحده ثَنَا ُمَحمه نَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ َعْن َمْنُصوٍر َعْن إِْبَراِهيَم َحده

أَْهلَْلُت بِاْلَحجِّ فَأَْدَرْكُت َعلِي ًا رضي َّللا عنه   : َعْن َمالِِك ْبِن اْلَحاِرِث َعْن أبي نَْصٍر قَالَ 

الَ لَْو ُكْنَت أَْهلَْلَت بِاْلُعْمَرِة، ثُمه   : َرةً قَالَ إِنِّى أَْهلَْلُت بِاْلَحجِّ فَأَْستَِطيُع أَْن أَُضمه إِلَْيِه ُعمْ   : فَقُْلتُ 

أَْصنَُع أََرْدَت أَْن تَُضمه إِلَْيهَا اْلَحجه َضَمْمتَهُ، َوإَِذا بََدْأَت بِاْلَحجِّ فاَلَ تَُضمه إِلَْيِه ُعْمَرةً قَاَل فََما 

ْن َماٍء، ثُمه تُْحِرُم بِِهَما َجِميًعا فَتَطُوُف لَهَُما ُصبه َعلَْيَك إَِداَوةً مِ   : قَالَ   ؟ إَِذا أََرْدُت َذلِكَ 

   . طََوافَْينِ 

   . َوأَبُو نَْصٍر هََذا َغْيُر َمْعُروفٍ   { ج }   . َكَذلَِك َرَواهُ اْبُن ُعيَْينَةَ َعْن َمْنُصورٍ 

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َعْمِرو ْبُن  ثَنَا ُعبَْيُد َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ٍد َحده ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُمَحمه َمطٍَر َحده

ثَنَا ُشْعبَةُ َعْن َمْنُصوٍر َسِمَع َمالَِك ْبَن اْلَحاِرِث َعْن أبي نَْصٍر  ثَنَا أبي َحده ِ ْبُن ُمَعاٍذ َحده َّللاه

لَِمىِّ  اْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة فَأَهَله هَُو بِاْلَحجِّ قَاَل أَنههُ لَقَِى َعلِي ًا َوقَْد أَهَله َعلِىٌّ رضي َّللا عنه بِ   : السُّ

إِنهَما َذلَِك لَْو ُكْنَت ِحيَن اْبتََدْأَت   : فَقَاَل َعلِىٌّ رضي َّللا عنه  ؟ أُِهلُّ بِِهَما َجِميًعا  : فَقُْلُت لَِعلِىٍّ 

َك َوطََوافًا  َدَعْوَت بِإَِداَوتَِك فَاْغتََسْلَت، ثُمه أَْهلَْلَت بِِهَما َجِميًعا، ثُمه طُْفَت طََوافَْيِن طََوافًا لَِحجِّ

   . لُِعْمَرتَِك، ثُمه لَْم يَِحله ِمْنَك َشْىٌء إِلَى يَْوِم النهْحرِ 

ثَنِيِه َوقَالَ  ثَنِي إِْبَراِهيُم َعْن َمالِِك ْبِن اْلَحاِرِث أَْو َمالٌِك َحده   : َوَرَواهُ الثهْوِرىُّ َعْن َمْنُصوٍر َحده

فَإَِذا قََرْنَت فَاْفَعَل َكَذا فََذَكَرهُ   : الَ َذاَك لَْو ُكْنَت بََدْأَت بِاْلُعْمَرِة قَاَل َعلِىٌّ رضي َّللا عنه

   . َوَكاَن َمْنُصوٌر يَُشكُّ فِي َسَماِعِه ِمْن َمالٍِك نَْفِسِه أَْو ِمْن إِْبَراِهيَم َعْنهُ   . بَِمْعنَاهُ 

عٌ َمْن قَاَل اْلعُ   : باب   ْمَرةُ تَطَوُّ

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس هُ  َو أَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ْبُن أبي إِْسَحاَق َوأَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى قَاالَ َحده

افِِعىُّ قَاَل قَالَهُ َسِعيُد ْبُن َسالٍِم َواْحتَجه بأَنه  بِيُع أَْخبََرنَا الشه ُسْفيَاَن الثهْوِرىه  األََصمُّ أَْخبََرنَا الره

ِ صلى َّللا عليه وسلم  أَْخبََرهُ َعْن ُمَعاِويَةَ ْبِن إِْسَحاَق َعْن أبي َصالٍِح اْلَحنَفِىِّ أَنه َرُسوَل َّللاه

عٌ   : قَالَ  افِِعىُّ فِي اْلِكتَاِب فَقُْلُت لَهُ يَْعنِى بَْعضَ   . اْلَحجُّ ِجهَاٌد، َواْلُعْمَرةُ تَطَوُّ اْلَمْشِرقِيِّيَن  قَاَل الشه

   . هَُو ُمْنقَِطعٌ   : أَتُْثبُِت ِمْثَل هََذا َعِن النهبِىِّ صلى َّللا عليه وسلم فَقَالَ 

ْيخُ  َوقَْد ُرِوَى ِمْن َحِديِث ُشْعبَةَ َعْن ُمَعاِويَةَ ْبِن إِْسَحاَق َعْن أبي َصالٍِح َعْن أبي   : قَاَل الشه

ُد ْبُن اْلفَْضِل ْبِن   . فِيِه إِلَى ُشْعبَةَ طَِريٌق َضِعيفٌ  هَُرْيَرةَ َمْوُصوالً َوالطهِريقُ  َوَرَواهُ ُمَحمه

ٌد هََذا َمْتُروكٌ   { ج }   . َعِطيهةَ َعْن َسالٍِم األَْفطَِس َعِن اْبِن ُجبَْيٍر َعِن اْبِن َعبهاٍس َمْرفُوًعا    . َوُمَحمه
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ُد ْبنُ   : َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ُد ْبُن   : اْلُحَسْيِن ْبِن َداُوَد اْلَعلَِوىُّ أَْخبََرنَا أَبُو نَْصرٍ  ُمَحمه ُمَحمه

ثَنَا َسِعيُد ْبُن ُعفَْيٍر  اٍد اآلُملِىُّ َحده ِ ْبُن َحمه ثَنَا َعْبُد َّللاه َحْمُدَوْيِه ْبِن َسْهٍل اْلَمْرَوِزىُّ َحده

ثَنِي يَْحيَى بْ  بَْيِر َعْن َجابٍِر أَنههُ األَْنَصاِرىُّ اْلِمْصِرىُّ َحده ِ َعْن أبي الزُّ ُن أَيُّوَب َعْن ُعبَْيِد َّللاه

ِ اْلُعْمَرةُ َواِجبَةٌ َوفََريَضتُهَا َكفَِريَضِة اْلَحجِّ   : قَاَل قُلْتُ  الَ َوأَْن تَْعتَِمَر َخْيٌر   : قَالَ   ؟ يَا َرُسوَل َّللاه

ِ َوهُ   . لَكَ  ِ ْبُن اْلُمِغيَرةِ َكَذا قَاَل َعْن ُعبَْيِد َّللاه    . َو ُعبَْيُد َّللاه

ِحيِم اْلبََرقِىُّ َوَغْيرُ  ُد ْبُن َعْبِد الره بَْيِر َذَكَرهُ يَْعقُوُب ْبُن ُسْفيَاَن َوُمَحمه َد بِِه َعْن أبي الزُّ هَُما تَفَره

ِ ْبِن اْلُمِغيَرِة، َوَرَوا هُ اْلبَاَغْنِدىُّ َعْن َجْعفَِر ْبِن ُمَسافٍِر َعِن اْبِن ُعفَْيٍر َعْن يَْحيَى َعْن ُعبَْيِد َّللاه

ِ ْبِن ُعَمَر َوهََذا َوهٌَم ِمَن الْبَاَغْنِدىِّ  َوقَْد َرَواهُ اْبُن   . َعِن اْبِن ُعفَْيٍر قَاَل َعْن يَْحيَى َعْن ُعبَْيِد َّللاه

ِد أبي َداُوَد َعْن َجْعفٍَر َكَما َرَواهُ النهاُس َوإِنهَما يُْعَرُف هََذا  اِج ْبِن أَْرطَاةَ َعْن ُمَحمه اْلَمتَُن بِاْلَحجه

   . ْبِن اْلُمْنَكِدِر َعْن َجابِرٍ 

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أبي َعْمٍرو قَاالَ َحده ُد ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا إِْبَراِهيُم بْ  ثَنَا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ِزيَاٍد َعِن يَْعقُوَب َحده ثَنَا يَْعقُوُب ْبُن إِْسَحاَق َحده ُن َمْرُزوٍق َحده

ِ رضي َّللا عنه أَنه َرُجالً قَاَل لِلنهبِىِّ  ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه اِج َعْن ُمَحمه اْلَحجه

اُج ْبُن   . الَ َوأَْن تَْعتَِمَر َخْيٌر لَكَ   : قَالَ   ؟ ْلُعْمَرةُ أََواِجبَةٌ ا  : صلى َّللا عليه وسلم َكَذا َرَواهُ اْلَحجه

   . َوقَْد أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َوقَدْ   . أَْرطَاةَ َمْرفُوًعا

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  ِ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا أَبُو إِْسَماِعيلَ ُمَحمه افِِعىُّ َحده   :  الشه

ثَنَا اْبُن أبي َمْريََم أَْخبََرنِى يَْحيَى ْبُن أَيُّوَب أَْخبََرنِى اْبُن ُجَرْيٍج  ُد ْبُن إِْسَماِعيَل َحده ُمَحمه

ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر َعْن َجابِِر ْبِن َعْبدِ  اُج ْبُن أَْرطَاةَ َعْن ُمَحمه ِ رضي َّللا عنه َواْلَحجه أَنههُ ُسئَِل   : َّللاه

هََذا هَُو اْلَمْحفُوظُ   . الَ َوأَْن تَْعتَِمَر َخْيٌر لَكَ   : قَالَ   . َعِن اْلُعْمَرِة أََواِجبَةٌ فَِريَضةٌ َكفَِريَضِة اْلَحجِّ 

   . لَِك َوِكالَهَُما َضِعيفٌ َعْن َجابٍِر َمْوقُوٌف َغْيُر َمْرفُوٍع ُرِوَى َعْن َجابٍِر َمْرفُوًعا بِِخالَِف ذَ 

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس هَُو األََصمُّ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أبي َعْمٍرو قَاالَ َحده  أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا يَْعقُوُب ْبُن إِْسَحاَق اْلَحْضَرِمىُّ َحدهثَ  ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن َمْرُزوٍق َحده ِ َحده نَا ُوهَْيٌب َعْن َعْبِد َّللاه

ِ  ) أَنههُ َكاَن يَْقَرأُ   : ْبِن َعْونٍ  وا اْلَحجه َواْلُعْمَرةَ ّلِِله ْعبِىُّ   : قَالَ   . ِهَى َواِجبَةٌ   : يَقُولُ   ( َوأَتِمُّ َوَكاَن الشه

ِ  ) يَْقَرؤهَا  وا اْلَحجه َواْلُعْمَرةُ ّلِِله عٌ  ِهىَ   : َويَقُولُ   ( َوأَتِمُّ    . تَطَوُّ

  َمْن قَاَل بُِوُجوِب اْلُعْمَرةِ   : باب

ِ تََعالَى  ِ  ) اْستَِدالاَلً بِقَْوِل َّللاه وا اْلَحجه َواْلُعْمَرةَ ّلِِله ِد أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن   ( َوأَتِمُّ أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ِ ْبِن بِْشَراَن اْلعَ  ِد ْبِن َعْبِد َّللاه ُد ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلبَْختَِرىِّ   : ْدُل بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا أَبُو َجْعفَرٍ ُمَحمه ُمَحمه

ثَنَا ُمْعتَِمٌر هُ  ٍد َحده ثَنَا يُونُُس ْبُن ُمَحمه ِ ْبِن يَِزيَد َحده ُد ْبُن ُعبَْيِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه اُز َحده زه َو اْبُن الره
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ْحَمِن إِنه قَْوًما   : ْحيَى ْبِن يَْعَمَر قَاَل قُْلُت اِلْبِن ُعَمرَ ُسلَْيَماَن َعْن أَبِيِه َعْن يَ  يَا أَبَا َعْبِد الره

فَأَْبلِْغهُْم َعنِّى إَِذا لَقِيتَهُْم   : قَالَ   . الَ   : فَهَْل ِعْنَدنَا ِمْنهُْم أََحٌد قَاَل قُْلتُ   : قَالَ   . يَْزُعُموَن أَْن لَْيَس قََدرٌ 

ِ ِمْنُكْم، َوأَْنتُْم بَُرَءاُء ِمْنهُ َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن اْلَخطهاِب رضي َّللا أَنه اْبَن عُ  َمَر بَِرىٌء إِلَى َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم إِْذ َجاَء َرُجٌل َعلَْيِه   : عنه يَقُولُ  بَْينََما نَْحُن ُجلُوٌس ِعْنَد َرُسوِل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه ِسْحنَاُء َسفٍَر َولَْيَس ِمْن أَْهِل ا ْلبَلَِد يَتََخطهى َحتهى َوَرَك بَْيَن يََدْى َرُسوِل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه  الَِة، ثُمه َوَضَع يََدهُ َعلَى ُرْكبَتَْى َرُسوِل َّللاه وسلم َكَما يَْجلُِس أََحُدنَا فِي الصه

ُد َما اإِلْسالَمُ   : وسلم فَقَالَ  ِ، أَْن تَ   : قَالَ   ؟ يَا ُمَحمه ًدا َرُسوُل َّللاه ُ َوأَنه ُمَحمه ْشهََد أَْن الَ إِلَهَ إاِله َّللاه

َكاةَ، َوتَُحجه اْلبَْيَت، َوتَْعتَِمَر، َوتَْغتَِسَل ِمَن اْلَجنَابَِة، َوتُتِمه  الَةَ، َوتُْؤتَِى الزه  َوأَْن تُقِيَم الصه

َصَدْقَت َوَذَكَر   : قَالَ   . نََعمْ   : قَالَ   ؟ ُت هََذا فَأَنَا ُمْسلِمٌ فَإِْن قُلْ   : قَالَ   . اْلُوُضوَء، َوتَُصوَم َرَمَضانَ 

   . اْلَحِديثَ 

ٍد إاِله أَنههُ لَْم يَُسْق َمْتنَهُ  اِعِر َعْن يُونَُس ْبِن ُمَحمه اِج ْبِن الشه ِحيِح َعْن َحجه   . َرَواهُ ُمْسلٌِم فِي الصه

وْذبَا ثَنَا َحْفُص ْبُن ُعَمَر أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ُد ْبُن بَْكٍر َحده ِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه

ثَنَا ُشْعبَةُ َعِن النُّْعَماِن ْبِن َسالٍِم َعْن َعْمِرو ْبِن أَْوٍس َعْن   . َوُمْسلُِم ْبُن إِْبَراِهيَم بَِمْعنَاهُ  قَاالَ َحده

ِ إِنه أبي َشْيٌخ   : َرُجٌل ِمْن بَنِى َعاِمٍر أَنههُ قَالَ   : َحِديثِهِ أبي َرِزيٍن قَاَل َحْفٌص فِي  يَا َرُسوَل َّللاه

   . اْحُجْج َعْن أَبِيَك َواْعتَِمرْ   : َكبِيٌر الَ يَْستَِطيُع اْلَحجه َواْلُعْمَرةَ، َوالَ الظهْعَن قَالَ 

ثَنَ  ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َسلََمةَ قَالَ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه َسأَْلُت ُمْسلَِم ْبَن   : ا َعلِىُّ ْبُن َحْمَشاَذ َحده

اِج َعْن هََذا اْلَحِديِث يَْعنِى َحِديَث أبي َرِزيٍن هََذا فَقَاَل َسِمْعُت أَْحَمَد ْبَن َحْنبٍَل يَقُولُ  الَ   : اْلَحجه

َدهُ  أَْعلَُم فِي إِيَجاِب اْلُعْمَرِة َحِديثًا ْدهُ أََحٌد َكَما َجوه أَْجَوَد ِمْن هََذا، َوالَ أََصحه ِمْنهُ، َولَْم يَُجوِّ

   . ُشْعبَةُ 

 ِ ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا   : أَْخبََرنَا ُمَحمه فهاُر َحده ِ الصه ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا  إِْبَراِهيُم ْبنُ  ثَنَا ُحَمْيُد ْبُن ِمْهَراَن اْلِكْنِدىُّ َحده ثَنَا ُمْسلُِم ْبُن إِْبَراِهيَم َحده فَْهٍد اْلبَْصِرىُّ َحده

ُد ْبُن ِسيِريَن َعِن اْبِن ِحطهاَن َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها أَنههَا قَالَتْ  ِ هَْل   : ُمَحمه يَا َرُسوَل َّللاه

   . اْلَحجُّ َواْلُعْمَرةُ ِجهَاُدهُنه   . نََعْم ِجهَاٌد الَ قِتَاَل فِيهِ   : قَالَ   ؟ هَادٌ َعلَى النَِّساِء جِ 

ْحَمِن ْبُن َمْهِدىٍّ َعْن ُحَمْيِد ْبِن ِمْهَراَن بَِمْعنَاهُ     . َوَكَذلَِك َرَواهُ َعْبُد الره

ُد ْبُن اْلُحَسْيِن بْ   : َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْينِ  ِن اْلفَْضِل اْلقَطهاُن بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا أَبُو َعْمِرو ْبُن ُمَحمه

ثَنَا أَبُو األَْحَوصِ  اِك َحده ِ ْبِن بَُكْيٍر   : السهمه ثَنَا يَْحيَى ْبُن َعْبِد َّللاه اٍد َحده ُد ْبُن اْلهَْيثَِم ْبِن َحمه ُمَحمه

ثَنِي اللهْيُث ْبُن َسْعٍد َعْن َخالِِد ْبِن  ِ ْبِن َحده يَِزيَد َعْن َسِعيِد ْبِن أبي ِهالٍَل َعْن يَِزيَد ْبِن َعْبِد َّللاه

ِد ْبِن إِْبَراِهيَم َعْن أبي َسلََمةَ َعْن أبي هَُرْيَرةَ رضي َّللا عنه َعِن النهبِىِّ صلى  اْلهَاِد َعْن ُمَحمه

ِعيِف َواْلَمْرأَ   : َّللا عليه وسلم قَالَ  ِ ْبُن   . اْلَحجُّ َواْلُعْمَرةُ   : ةِ ِجهَاُد اْلَكبِيِر َوالضه َوَرَوى َعْبُد َّللاه

ِ رضي َّللا عنه أَنه  ِ ْبُن لَِهيَعةَ َعْن َعطَاِء ْبِن أبي َربَاٍح َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه َوَرَوى َعْبُد َّللاه
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ِ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  ثَنَاهُ أَبُو َسْعٍد   . اِن َواِجبَتَانِ اْلَحجُّ َواْلُعْمَرةُ فَِريَضتَ   : َرُسوَل َّللاه َحده

اِهُد أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ٍد   : الزه ِريُر أَْخبََرنَا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن إِْسَماِعيَل الضه ُمَحمه

ثَنَا اْبُن لَِهيَعةَ فََذَكَرهُ  ثَنَا قُتَْيبَةُ َحده    . َواْبُن لَِهيَعةَ َغْيُر ُمْحتَجٍّ بِهِ   { ج }   . اْلفِْريَابِىُّ َحده

بَىِّ ْبِن َمْعبٍَد أَنههُ قَاَل لُِعَمَر ْبِن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه إِنِّى َوَجْدُت اْلَحجه   : َوفِى َحِديِث الصُّ

لُِسنهِة نَبِيَِّك صلى َّللا عليه وسلم هُِديَت   : َواْلُعْمَرةَ َمْكتُوبَْيِن َعلَىه َوإِنِّى أَْهلَلُْت بِِهَما فَقَالَ 

ُ فِي بَاِب اْلقَاِرِن يُهَِريُق َدًما دٍ   . َوَذلَِك يَِرُد إِْن َشاَء َّللاه اْلَحَسُن ْبُن َعلِىِّ ْبِن   : أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه

ثَنَا أَبُو ُعْثَمانَ  ِل اْلَماَسْرِجِسىُّ َحده ِ   : اْلُمَؤمه ُد ْبُن َعْبِد َعْمُرو ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه  اْلبَْصِرىُّ َحده

اْلَحجُّ   : اْلَوههاِب أَْخبََرنَا َجْعفَُر ْبُن َعْوٍن أَْخبََرنَا ُشْعبَةُ َعْن أَيُّوَب َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمَر قَالَ 

   . َواْلُعْمَرةُ فَِريَضتَانِ 

ِ اْلَحافِظُ  أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن إِْسَحاَق أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن َعلِىِّ ْبِن ِزيَاٍد  َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن ُموَسى َوَعْبُد اْلَمِجيِد ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز َعِن اْبِن ُجَريٍْج أَْخبََرنِى نَافٌِع َمْولَ  ى َحده

ِ بْ   : اْبِن ُعَمرَ  ةٌ َوُعْمَرةٌ   : َن ُعَمَر َكاَن يَقُولُ أَنه َعْبَد َّللاه ِ أََحٌد إاِله َعلَْيِه َحجه لَْيَس ِمْن َخْلِق َّللاه

عٌ   . َواِجبَتَانِ  قَاَل اْبُن   . َمِن اْستَطَاَع إِلَى َذلَِك َسبِيالً فََمْن َزاَد بَْعَدهَا َشْيئًا فَهَُو َخْيٌر َوتَطَوُّ

اْلُعْمَرةُ َواِجبَةٌ َكُوُجوِب اْلَحجِّ َمِن   : بهاٍس رضي َّللا عنه أَنههُ قَالَ ُجَرْيٍج َوأُْخبِْرُت َعِن اْبِن عَ 

   . اْستَطَاَع إِلَْيِه َسبِيالً 

نَثَا َعلِىُّ ْبُن ُعَمَر اْلحَ  لَِمىُّ َوأَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحاِرِث قَاالَ َحده ْحَمِن السُّ افِظُ َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد الره

ثَنَا ِهَشاُم ْبُن ُسلَْيَماَن َوَعبْ أَْخبَرَ  ِ اْلَمْخُزوِمىُّ َحده ثَنَا أَبُو ُعبَْيِد َّللاه ِد ْبُن َصاِعٍد َحده ُد نَا أَبُو ُمَحمه

ُت َعْن رْ اْلَمِجيِد ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز َعِن اْبِن ُجَرْيٍج فََذَكَرهُ بِِمْثلِِه إاِله أَنههُ قَاَل قَاَل اْبُن ُجَرْيٍج َوأُْخبِ 

أَْخبََرنَا أَبُو اْلفَْتِح اْلُعَمِرىُّ أَْخبََرنَا أَبُو اْلفَْتِح اْلُعَمِرىُّ اْلفَقِيهُ   . ِعْكِرَمةَ أَنه اْبَن َعبهاٍس قَاَل فََذَكَرهُ 

ثَنَا ُسْفيَانُ  ْيبُلِىُّ َحده ثَنَا أَبُو َجْعفٍَر الده َعْن َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر َعْن  أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن ْبُن فَِراٍس َحده

ِ   : طَاُوٍس َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ  ُ إِنههَا لَقَِرينَتُهَا فِي ِكتَاِب َّللاه ِ  ) َوَّللاه وا اْلَحجه َواْلُعْمَرةَ ّلِِله   ( َوأَتِمُّ

افِِعىُّ َعْن ُسْفيَاَن ْبِن ُعيَْينَةَ     . َرَواهُ الشه

ثَنَا َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلُحسَ  فهاُر َحده ٍد الصه ْيِن ْبُن بِْشَراَن الَْعْدُل بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمه

ثَنَا يَِزيُد يَْعنِى اْبَن هَاُروَن أَْخبََرنَا ُسلَْيَماُن يَْعنِى التهْيِمىه َعْن حَ  ُد ْبُن َعْبِد اْلَملِِك َحده يهاَن ُمَحمه

ُروَرِة يَْبَدأُ بِاْلُعْمَرِة قَْبَل   : اْلَعالَءِ  ْبِن ُعَمْيٍر أبي ُجِل الصه أَنه َرُجالً َسأََل اْبَن َعبهاٍس َعِن الره

َك بِأَيِِّهَما بََدْأتَ   : اْلَحجِّ فَقَالَ  ِ الَ يَُضرُّ    . نُُسَكاِن ّلِِله

ثَنَا أَبُ  ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا يَْحيَى ْبُن َوأَْخبََرنَا ُمَحمه ُد ْبُن نَُعْيٍم َحده ثَنَا ُمَحمه و اْلَولِيِد َحده

ِد بْ  اَن َعْن ُمَحمه ثَنَا ِهَشاُم ْبُن َحسه ثَنَا َعبهاُد ْبُن َعبهاٍد اْلُمهَلهبِىُّ َحده   : ِن ِسيِرينَ أَيُّوَب اْلَمقَابِِرىُّ َحده

َك بِأَيِِّهَما بََدْأتَ   : قَالَ   . قَْبَل اْلَحجِّ  أَنه َزْيَد ْبَن ثَابٍِت ُسئَِل اْلُعْمَرةُ  َوقَْد َرَواهُ   . َصالَتَاَن الَ يَُضرُّ

ِحيُح َمْوقُوفٌ     . إِْسَماِعيُل ْبُن َسالٍِم َعِن اْبِن ِسيِريَن َمْرفُوًعا َوالصه
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ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أبي َعْمٍرو  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن   : قَاالَ َحده ُمَحمه

ثَنَا إِْسَرائِيُل َعْن ثُ  ِ ْبُن َرَجاٍء َحده ثَنَا َعْبُد َّللاه اُق َحده ُد ْبُن َعلِىٍّ الَوره ثَنَا ُمَحمه َوْيٍر َعْن يَْعقُوَب َحده

ِ لَْوالَ   : َحجه َواْلُعْمَرةَ إِلَى اْلبَْيِت ثُمه يَقُولُ َوأَقِيُموا الْ   : أَبِيِه قَاَل َسِمْعُت اْبَن َمْسُعوٍد يَقُولُ  َوَّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم فِيهَا َشْيئًا لَقُْلُت اْلُعْمَرةُ َواِجبَةٌ  ُج أَنِّى لَْم أَْسَمْع ِمْن َرُسوِل َّللاه التهَحرُّ

   . ِمْثَل اْلَحجِّ 

ُد ْبُن َوأَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحاِرِث الْ  ثَنَا ُمَحمه ِد ْبُن َحيهاَن األَْصبَهَانِىُّ َحده فَقِيهُ أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه

ثَنَا اْلفَْضُل ْبُن اْلَعالَِء َعْن أَْشَعَث عَ  ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن نَافٍِع َحده ْن اْلَحَسِن ْبِن َعلِىِّ ْبِن بَْحٍر َحده

ِ  أبي إِْسَحاَق َعْن َمْسُروٍق قَالَ  َكاةَ،   : قَاَل َعْبُد َّللاه الَة، َوآتُوا الزه أُِمْرتُْم بِإِقَاَمِة أَْربٍَع أَقِيُموا الصه

أَْخبََرنَا أَبُو   . َوأَقِيُموا اْلَحجه َواْلُعْمَرةَ إِلَى اْلبَْيِت، َواْلَحجُّ اْلَحجُّ األَْكبَُر َواْلُعْمَرةُ اْلَحجُّ األَْصَغرُ 

ثَنَا بَْكِر ْبُن اْلَحارِ  ُد ْبُن اْلقَاِسِم ْبِن َزَكِريها َحده ثَنَا ُمَحمه ِث اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُعَمَر اْلَحافِظُ َحده

ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن أبي يَْحيَى َعْن َداُوَد َعْن ِعْكِرَمةَ َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ    : َعبهاُد ْبُن يَْعقُوَب َحده

ْحَمِن أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد   . َواِجبَةٌ َكُوُجوِب اْلَحجِّ َوهَُو اْلَحجُّ األَْصَغرُ اْلُعْمَرةُ  أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد الره

ثَ  ُد ْبُن َمْحُموٍد اْلَواِسِطىُّ َحده ثَنَا ُمَحمه لَْمىُّ أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُعَمَر اْلَحافِظُ َحده ْحَمِن السُّ نَا الره

ثَنَا َوْرقَاُء َعْن أبي إِْسَحاَق َعْن ُمَحمه  ثَنَا يَِزيُد ْبُن هَاُروَن َحده ُد ْبُن َعْبِد اْلَملِِك ْبِن َمْرَواَن َحده

اٍد َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ  ِ ْبِن َشده اْلَحجُّ األَْكبَُر يَْوُم النهْحِر َواْلَحجُّ األَْصَغُر اْلُعْمَرةُ، َوقَْد   : َعْبِد َّللاه

ُد ْبُن   . ُرِوَى فِي هََذا َعِن النهبِىِّ صلى َّللا عليه وسلم ُد ْبُن اْلُحَسْيِن أَْخبََرنَا ُمَحمه أَْخبََرنَا ُمَحمه

ِ بْ  لَِمىُّ أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيٍد اْلِخالَلِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو يَْعلَى اْلَمْوِصلِىُّ َوَعْبُد َّللاه ِد ُن ُمَحمه اْلُحَسْيِن السُّ

ثَنَا يَْحيَى ْبُن َحْمَزةَ َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن َداُودَ  ثَنَا اْلَحَكُم ْبُن ُموَسى َحده  ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز قَاالَ َحده

هِ  ِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ ْهِرىُّ َعْن أبي بَْكِر ْبِن ُمَحمه ثَنِي الزُّ أَنه َرُسوَل   : َحده

 ِ يَاتُ َّللاه نَُن َوالدِّ فَبََعَث   .  صلى َّللا عليه وسلم َكتََب إِلَى أَْهِل اْليََمِن بِِكتَاٍب فِيِه اْلفََرائُِض َوالسُّ

َعْبُد اْلَخالِِق ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلقَاِسمِ   . أَنه الُْعْمَرةَ اْلَحجُّ األَْصَغرُ   : بِِه َمَع َعْمِرو ْبِن َحْزٍم َوفِيهِ 

مَ  ثَنَا َعْبُد الصه ُن أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد ْبُن َحْمَداَن اْلَمْرَوِزىُّ َحده ِد ْبُن َعلِىِّ ْبِن َعْبِد اْلَخالِِق اْلُمَؤذِّ

ثَنَا ِمْسَعٍر َعْن َعْبِد اْلَملِِك ْبِن َمْيَسَرةَ َعْن طَاُوٍس َعْن ُسرَ  ثَنَا َعلِىُّ ْبُن قَاِدٍم َحده اقَةَ اْلفَْضِل َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَائًِما فِي اْلَواِدى يَْخطُُب   : ْبِن َمالِِك ْبِن َجْعَشٍم قَالَ  َرأَْيُت َرُسوَل َّللاه

   . َدَخلَِت اْلُعْمَرةُ فِي اْلَحجِّ إِلَى يَْوِم اْلقِيَاَمةِ   : َوهَُو يَقُولُ 

  جِّ َواْلُعْمَرِة بِإِْحَراٍم َواِحدٍ َجَواِز اْلقَِراِن َوهَُو اْلَجْمُع بَْيَن اْلحَ   : باب

ثَنَا أَبُ  ثَنَا يُونُُس ْبُن َحبِيٍب َحده ِ ْبُن َجْعفٍَر َحده و َداُوَد أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن فُوَرَك أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه

ثَنَا ُشْعبَةُ َعِن اْلَحَكِم َعْن َعلِىِّ بِْن ُحَسْيٍن َعْن َمْرَواَن ْبنِ  َشِهْدُت ُعْثَماَن َوَعلِي ًا   : اْلَحَكِم قَالَ  َحده

ةَ َوُعْثَماُن رضي َّللا عنه يَْنهَى َعِن اْلُمْتَعِة، َوأَْن يُْجَمَع بَْينَهَُما،  رضي َّللا عنهَما بَْيَن َمكه

ا َرأَى َذلَِك َعلِىٌّ رضي َّللا عنه أَهَله بِِهَما َجِميًعا ٍة َمًعالَبهْيَك بِعُ   : فَقَالَ   . فَلَمه فَقَاَل   . ْمَرٍة َوَحجه

َما ُكْنُت ألََدَع ُسنهةَ   : فَقَالَ   . تََرانِى أَْنهَى النهاَس َعْن َشْىٍء َوأَْنَت تَْفَعلُهُ   : ُعْثَماُن رضي َّللا عنه
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ِ صلى َّللا عليه وسلم لِقَْوِل أََحٍد ِمَن النهاسِ  َحِديِث ُغْنَدٍر  أَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ ِمنْ   . َرُسوِل َّللاه

   . َعْن ُشْعبَةَ 

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن َعلِىِّ ْبِن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنَا أَبُو ُمَحمه  ثَنَا اْبُن نَُمْيٍر َعِن األَْعَمِش ح َوَحده ِ ْبُن يُوُسَف األَْصبَهَانِىُّ   : دٍ َعفهاَن َحده َعْبُد َّللاه

ثَنَا أَبُو ُمَعاوِ  ثَنَا َسْعَداُن ْبُن نَْصٍر َحده يَةَ َعِن إِْمالًَء َوقَِراَءةً أَْخبََرنَا أَبُو َسُعيِد ْبُن األَْعَرابِىِّ َحده

بَىِّ ْبِن َمْعبٍَد قَ  ُكْنُت َرُجالً َحِديَث َعْهٍد بَِجاِهلِيهٍة   : الَ األَْعَمِش َعْن َشقِيِق ْبِن َسلََمةَ َعِن الصُّ

ِة َواْلُعْمَرِة فََخَرْجُت أُِهلُّ بِِهَما فََمَرْرُت َعلَ  ى َونَْصَرانِيهٍة فَأَْسلَْمُت فَاْجتَهَْدُت فَأَْهلَْلُت بِاْلَحجه

لَهََذا أََضلُّ ِمْن   : فَقَاَل أََحُدهَُما  . بِِهَما َزْيِد ْبِن ُصوَحاَن َوَسْلَماَن ْبِن َربِيَعةَ بِاْلُعَذْيِب َوأَنَا أُِهلُّ 

فََخَرْجُت َكأَنهَما أَْحِملُهَُما َعلَى ظَْهِرى َحتهى قَِدْمُت   . أَبِِهَما َجِميًعا  : َوقَاَل اآلَخرُ   . بَِعيِر أَْهلِهِ 

هُِديَت لُِسنهِة   . هَُما ال يَقُوالََن َشْيئًاإِنه   : َعلَى ُعَمَر رضي َّللا عنه فََذَكْرُت لَهُ الهِذى قَاالَ فَقَالَ 

   . لَْفظُ َحِديِث أبي ُمَعاِويَةَ   . نَبِيَِّك صلى َّللا عليه وسلم

  اْلقَاِرِن يُهَِريُق َدًما  : باب

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَعْ   : أَْخبََرنَا ُمَحمه ثَنَا أَبُو بَْكرٍ ُمَحمه ُد   : قُوَب َحده ُمَحمه

ِ ْبُن يُوُسَف قَاالَ أَْخبََرنَا َمالٌِك َعِن ا ثَنَا َرْوُح ْبُن ُعبَاَدةَ َوَعْبُد َّللاه َغانِىُّ َحده ْبِن ْبُن إِْسَحاَق الصه

بَْيِر َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها أَنههَا قَالَ  ِ   : تْ ِشهَاٍب َعْن ُعْرَوةَ ْبِن الزُّ َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه  ِة الَْوَداِع فَأَْهلَْلنَا بُِعْمَرٍة ثُمه قَاَل َرُسوُل َّللاه صلى َّللا عليه وسلم َعاَم َحجه

َوَذَكَر   . َما َجِميًعاَمْن َكاَن َمَعهُ هَْدٌى فَْليُْهلِْل بِاْلَحجِّ َمَع اْلُعْمَرِة َوالَ يَِحله َحتهى يَِحله ِمْنهُ   : وسلم

ِحيِح ِمْن َحِديِث َمالِكٍ   . بَاقَِى اْلَحِديثِ     . أَْخَرَجاهُ فِي الصه

ثَ  ِ ْبُن أَْحَمَد َحده ثَنَا َعْبُد َّللاه ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن َجْعفٍَر َحده نِي أبي ح أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ُد قَاَل َوأَْخبََرنَا  ثَنَا إِْسَحاُق ْبُن إِْبَراِهيَم َوُمَحمه ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َسلََمةَ َحده أَبُو اْلفَْضِل ْبُن إِْبَراِهيَم َحده

اِق أَْخبََرنَا َمْعَمرٌ  زه ثَنَا َعْبُد الره ُد ْبُن يَْحيَى قَاَل إِْسَحاُق أَْخبََرنَا َوقَالُوا َحده  َعِن ْبُن َرافٍِع َوُمَحمه

َخَرْجنَا َمَع النهبِىِّ صلى َّللا عليه   : ْهِرىِّ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها قَالَتْ الزُّ 

ِة اْلَوَداِع فَأَْهلَْلُت بُِعْمَرٍة َولَْم أَُكْن ُسْقُت اْلهَْدَى فَقَاَل النهبِىُّ صلى َّللا عليه  وسلم َعاَم َحجه

  . يُِهله بِاْلَحجِّ َمَع ُعْمَرتِِه، ثُمه الَ يَِحله َحتهى يَِحله ِمْنهَُما َجِميًعاَمْن َكاَن َمَعهُ هَْدٌى فَلْ   : وسلم

ا َدَخلَْت لَْيلَةُ َعَرفَةَ قُلْتُ   : قَالَتْ  ِ إِنِّى ُكْنُت أَْهلَْلُت بُِعْمَرةٍ   : فَِحْضُت فَلَمه فََكْيَف   . يَا َرُسوَل َّللاه

تِى ا   . اْنقُِضى َرْأَسِك َواْمتَِشِطى َوأَْمِسِكى َعِن اْلُعْمَرِة َوأَِهلِّى بِاْلَحجِّ   : فَقَالَ   ؟ أَْصنَُع بَِحجه فَلَمه

ْحَمِن ْبَن أبي بَْكٍر فَأَْعَمَرنِى ِمَن التهْنِعيِم َمَكاَن ُعْمَرتِى الهتِى  تِى أََمَر َعْبَد الره قََضْيُت َحجه

   . أَْمَسْكُت َعْنهَا

اقِ َرَواهُ ُمْسلٌِم  زه ِحيِح َعْن َعْبِد ْبِن ُحَمْيٍد َعْن َعْبِد الره    . فِي الصه
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 َوفِيِه َدلِيٌل َعلَى أَنه النهبِىه صلى َّللا عليه وسلم إِنهَما أََمَر أَْن يُِهله بِاْلَحجِّ َمَع اْلُعْمَرِة َمْن َكانَ 

َك َوإِْن لَْم يَُكْن َمَعهَا هَْدٌى َخْوفًا ِمْن فََواِت َمَعهُ هَْدٌى َوإِنهَما أََمَر َعائَِشةَ رضي َّللا عنها بَِذلِ 

تِهَا ثُمه إِنههُ صلى َّللا عليه وسلم َذبََح َعْن أَْزَواِجِه اْلبَقَرَ  بَْيِر َعْن َجابٍِر   . َحجه َوَحِديُث أبي الزُّ

نَثَا أَبُو ُمَحمه   . يَْقطَُع بَِكونِهَا قَاِرنَةً َوقَْد َمَضى ِذْكُرهُ  دٍ   : دٍ َحده نَثَا أَبُو ُمَحمه ِ ْبُن يُوُسَف   : َحده َعْبُد َّللاه

ثَنَا َسْعَداُن ْبُن   : األَْصبَهَانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيدٍ  ةَ َحده ِد ْبِن ِزيَاٍد اْلبَْصِرىُّ بَِمكه أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه

ثَنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ َعْن َعْبِد ال ٍد َعْن أَبِيِه َعْن َعائَِشةَ نَْصٍر َحده ْحَمِن ْبِن اْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمه ره

ِ صلى َّللا عليه وسلم َعْن نَِسائِِه بِاْلبَقَرِ   : رضي َّللا عنها قَالَتْ  ى َرُسوُل َّللاه أَْخَرَجاهُ   . َضحه

اَل َعْبُد اْلَعِزيِز اْلَماِجُشوُن َعْن َوقَاَل بَْعُضهُْم فِي اْلَحِديِث َذبََح، َوقَ   . ِمْن َحِديِث اْبِن ُعيَْينَةَ 

ْحَمِن ْبِن اْلقَاِسِم فِي هََذا الَْحِديثِ  أَْهَدى َعْن نَِسائِِه اْلبَقََر َوقَالَْت َعْمَرةُ َعْن َعائَِشةَ   : َعْبِد الره

ِ صلى َّللا عليه وسلم َعْن أَْزَواِجِه اْلبَقَرَ   : رضي َّللا عنها    . َذبََح َرُسوُل َّللاه

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو بَْكرٍ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ   : َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه   : أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى قَاالَ َحده

ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا اْلَعبهاُس ْبُن اْلَولِيِد ْبِن َمْزيٍَد اْلبَْيُروتِىُّ أَْخبََرنَا ُعْقبَةُ بْ  ثَنَا ُمَحمه ُن َعْلقََمةَ َحده

ْهِرىِّ قَالَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم نََحَر َعْن   : يُونُُس ْبُن يَِزيَد األَْيلِىُّ َعِن الزُّ بَلََغنَا أَنه َرُسوَل َّللاه

ِة اْلَوَداِع بَقََرةً َواِحَدةً  ٍد صلى َّللا عليه وسلم فِي َحجه ُث بِ   . آِل ُمَحمه ِه َعْن َكانَْت َعْمَرةُ تَُحدِّ

   . َعائَِشةَ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم   : َوَرَواهُ يَْحيَى ْبُن َسِعيٍد َعْن َعْمَرةَ َعْن َعائَِشةَ قَالَتْ  َذبََح َرُسوُل َّللاه

ُ تََعالَى  . َعْن أَْزَواِجِه اْلبَقَرَ     . َوَذلَِك يَِرُد إِْن َشاَء َّللاه

 ِ ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ِ  َوأَْخبََرنَا ُمَحمه ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن   : اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ُد ْبُن بَْكٍر أَْخبََرنَا اْبُن ُجَرْيٍج أَْخبََرنِى أَبُ  ثَنَا ُمَحمه ِ َحده ثَنَا هَاُروُن ْبُن َعْبِد َّللاه و إِْسَحاَق َحده

بَْيِر أَنههُ َسِمعَ  تِهِ   : َجابًِرا يَقُولُ  الزُّ    . نََحَر النهبِىُّ صلى َّللا عليه وسلم َعْن نَِسائِِه بَقََرةً فِي َحجه

ِد ْبِن بَْكرٍ  ِد ْبِن َحاتٍِم َعْن ُمَحمه    . َرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن ُمَحمه

ُن أَْخبََرنَا أَبُو اْلَولِيدِ َعْبُد اْلَخالِِق ْبُن َعلِىِّ ْبِن َعْبِد الْ   : َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلقَاِسمِ  اُن   : َخالِِق اْلُمَؤذِّ َحسه

ثَنَا الَْولِيُد ْبُن ُمسْ  ثَنَا َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد َحده ُد ْبُن قَطٍَن َحده ثَنَا ُمَسده ٍد اْلقَُرِشىُّ َحده لٍِم َعِن ْبُن ُمَحمه

ِ   : ةَ َعْن أبي هَُرْيَرةَ قَالَ األَْوَزاِعىِّ َعْن يَْحيَى ْبِن أبي َكثِيٍر َعْن أبي َسلَمَ  َذبََح َرُسوُل َّللاه

ِن اْعتََمَر ِمْن نَِسائِِه بَقََرةً بَْينَهُنه  َد بِِه اْلَولِيُد ْبُن ُمْسلٍِم َولَْم يُْذَكْر   . صلى َّللا عليه وسلم َعمه تَفَره

ُد ْبُن إِْسَماِعيَل الْ  بَُخاِرىُّ َكاَن يََخاُف أَْن يَُكوَن أََخَذهُ َعْن َسَماَعهُ فِيِه َعِن األَْوَزاِعىِّ َوُمَحمه

ُ أَْعلَمُ  فَِر َوَّللاه ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو َعلِىٍّ   . يُوُسَف ْبِن السه اْلُحَسْيُن ْبُن   : َوقَْد أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعْبِد َّللاه

ْحَمنِ  ُد ْبُن َعْبِد   : َعلِىٍّ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد الره ثَنَا ُمَحمه أَْحَمُد ْبُن ُشَعْيٍب اْلفَقِيهُ بِِمْصَر َحده

ثَنَى يَْحيَى  ثَنَا األَْوَزاِعىُّ َحده ثَنَا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسلٍِم َحده ِ ْبِن َمْيُموٍن اإِلْسَكْنَدَرانِىُّ َحده ْبُن أبي َّللاه

ِة اْلوَ   . َكثِيٍر فََذَكَرهُ  ثَنَا األَْوَزاِعىُّ َمْحفُوظًا َصاَر اْلَحِديُث َوقَاَل فِي َحجه َداِع فَإِْن َكاَن قَْولُهُ َحده
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ثَنَا   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . َجيًِّدا ْرقِىِّ َحده ُد ْبُن اْلُحَسْيِن اْلَعلَِوىُّ أَْخبََرنَا أَبُو َحاِمِد ْبُن الشه ُمَحمه

ُد ْبُن يَْحيَى َوأَبُو األَ  ِ ْبُن ُمَحمه اِق أَْخبََرنَا ُعبَْيُد َّللاه زه ثَنَا َعْبُد الره لَِمىُّ قَالُوا َحده ْزهَِر َوَحْمَداُن السُّ

اٍد َعْن نَافٍِع قَالَ  َخَرَج اْبُن ُعَمَر رضي َّللا عنه يُِريُد اْلَحجه   : ُعَمَر َوَعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن أبي َروه

اُج بِاْبِن ا بَْيِر فَقِيَل لَهُ َزَمَن نََزَل اْلَحجه وَك   : لزُّ إِنه النهاَس َكائٌِن بَْينَهُْم قِتَاٌل َوإِنها نََخاُف أَْن يَُصدُّ

ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ  ) فَقَاَل  ِ صلى َّللا   ( لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل َّللاه إَِذِن اْصنََع َكَما َصنََع َرُسوُل َّللاه

َما َشأُْن   : قَْد أَْوَجْبُت ُعْمَرةً، ثُمه َخَرَج َحتهى إَِذا َكاَن بِظَْهِر اْلبَْيداِء قَالَ  عليه وسلم أُْشِهُدُكْم أَنِّى

ا َمَع ُعْمَرتِى َوأَْهَدى هَْديًا اْشتََراهُ  اْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة إاِله َواحًدا أُْشِهُدُكْم أَنِّى قَْد أَْوَجْبُت َحج ً

فَا َواْلَمْرَوِة َولَْم يَِزْد َعلَى َذلَِك، َولَْم فَاْنطَلََق َحته   . بِقَُدْيدٍ  ةَ فَطَاَف بِاْلبَْيِت َوبَْيَن الصه ى قَِدَم َمكه

ْر، َولَْم يَْحلِْل ِمْن َشْىٍء َكاَن َحُرَم ِمْنهُ  َحتهى إَِذا َكاَن يَْوُم النهْحِر   . يَْنَحْر، َولَْم يَْحلِْق، َولَْم يُقَصِّ

ِل، ثُمه قَالَ  نََحَر َوَحلََق، ثُمه  هََكَذا فََعَل   : َرأَى أَْن قَْد قََضى طََوافَهُ لِْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة بِطََوافِِه األَوه

ِ صلى َّللا عليه وسلم ِ ْبِن ُعَمرَ   . َرُسوُل َّللاه ِحيِح ِمْن َحِديِث ُعبَْيِد َّللاه أَْخبََرنَا   . أَْخَرَجاهُ فِي الصه

وذْ  ُد ْبُن قَُداَمةَ ْبِن أَْعيََن أَبُو َعلِىٍّ الرُّ ثَنَا ُمَحمه ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ُد ْبُن بَْكٍر َحده بَاِرىُّ أَْخبََرنَاُمَحمه

ثَنَا َجِريُر ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد َعْن َمْنُصوٍر َعْن أبي َوائٍِل  َوُعْثَماُن ْبَن أبي َشْيبَةَ اْلَمْعنَى قَاالَ َحده

ُكْنُت َرُجالً أَْعَرابِي ًا نَْصَرانِي ًا فَأَْسلَْمُت فَأَتَْيُت َرُجالً ِمْن َعِشيَرتِى   : بَىُّ ْبُن َمْعبَدٍ قَاَل قَاَل الصُّ 

يَا هَنَاهُ إِنِّى َحِريٌص َعلَى اْلِجهَاِد َوإِنِّى َوَجْدُت اْلَحجه َواْلُعْمَرةَ   : يُقَاُل لَهُ هَُذْيُم ْبُن ثُْرُملَةَ فَقُلْتُ 

اْجَمْعهَُما َواْذبَْح َما اْستَْيَسَر ِمَن اْلهَْدِى فَأَْهلَْلُت   : فَقَالَ   ؟ بَْيِن َعلَىه فََكْيَف لِى بِأَْن أَْجَمَعهَُماَمْكتُو

ا أَتَْيُت اْلُعَذْيَب لَقِيَنِى َسْلَماُن ْبُن َربِيَعةَ َوَزْيُد ْبُن ُصوَحاَن َوأَنَا أُِهلُّ بِِهَما َمعً  فَقَاَل  ابِِهَما، فَلَمه

فََكأَنهَما أُْلقَِى َعلَىه َجبٌَل َحتهى أَتَْيُت ُعَمَر ْبَن   . َما هََذا بِأَْفقَهَ ِمْن بَِعيِرِه َذلِكَ   : أََحُدهَُما لآِلَخرِ 

نِي ًا َوإِنِّى يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن إِنِّى ُكْنُت َرُجالً أَْعَرابِي ًا نَْصَرا  : اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه فَقُْلُت لَهُ 

 أَْسلَْمُت َوأَنَا َحِريٌص َعلَى اْلِجهَاِد، َوإِنِّى َوَجْدُت اْلَحجه َواْلُعْمَرةَ َمْكتُوبَْيِن َعلَىه فَأَتَْيُت َرُجالً 

فَقَاَل ُعَمُر   . ِمْن قَْوِمى فَقَاَل لِى اْجَمْعهَُما َواْذبََح َما اْستَْيَسَر ِمَن اْلهَْدِى َوإِنِّى أَْهلَْلُت بِِهَما َمًعا

   . هُِديَت لُِسنهِة نَبِيَِّك صلى َّللا عليه وسلم  : رضي َّللا عنه

  اْلُعْمَرِة قَْبَل اْلَحجِّ َواْلَحجِّ قَْبَل اْلُعْمَرةِ   : باب

ِد ْبِن َحلِي ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا اْلَحَسِن ْبُن َحلِيِم ْبِن ُمَحمه انُِع أَْخبََرنَا أَبُو أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ٍم الصه

ِ أَْخبََرنَا اْبُن ُجَرْيجٍ  ِه أَْخبََرنَا َعْبَداُن أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه أَنه ِعْكِرَمةَ ْبَن َخالٍِد َسأََل اْبَن   : اْلُمَوجِّ

قَاَل ِعْكِرَمةُ قَاَل   . قَْبَل أَْن يَُحجه  الَ بَأَْس َعلَى أََحٍد أَْن يَْعتَِمرَ   : ُعَمَر َعِن اْلُعْمَرِة قَْبَل اْلَحجِّ فَقَالَ 

   . اْعتََمَر النهبِىُّ صلى َّللا عليه وسلم قَْبَل أَْن يَُحجه   : اْبُن ُعَمرَ 

ٍد َعِن اْبِن اْلُمبَاَركِ  ِحيِح َعْن أَْحَمَد ْبِن ُمَحمه    . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ِ ا ِ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه   : ْلَحافِظُ َوأَبُو َزَكِريها ْبُن أبي إِْسَحاَق اْلُمَزكِّى قَاالَ َحده

اُء أَْخبََرنَا َجْعفَُر ْبُن َعْوٍن أَْخبََرنَ  ُد ْبُن َعْبِد اْلَوههاِب اْلفَره ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ا ِهَشاُم ُمَحمه

ِة فَقَاَل   : أَبِيِه َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها قَالَتْ ْبُن ُعْرَوةَ َعْن  َخَرْجنَا ُمَوافِيَن لِِهالَِل ِذى اْلِحجه

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n88&p1#TOP
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ِ صلى َّللا عليه وسلم َمْن أََحبه ِمْنُكْم أَْن يُِهله بُِعْمَرٍة فَْليُِهله بُِعْمَرٍة فَإِنِّى لَْوالَ أَنِّى   : َرُسوُل َّللاه

ْن   . بُِعْمَرةٍ أَْهَدْيُت ألَْهلَْلُت  َوَكاَن ِمَن اْلقَْوِم َمْن أَهَله بُِعْمَرٍة َوِمْنهُْم َمْن أَهَله بَِحجٍّ فَُكْنُت أَنَا ِممه

ِ صلى َّللا   . أَهَله بُِعْمَرةٍ  ةَ َوأَنَا َحائٌِض فَأَْدَرَكنِى يَْوُم َعَرفَةَ فََذَكْرُت َذلَِك لَِرُسوِل َّللاه فَقَِدْمُت َمكه

َحتهى إَِذا َصَدَرْت   . َدِعى ُعْمَرتَِك َواْنقُِضى َشَعَرَك َواْمتَِشِطى َوأَِهلِّى بَِحجٍّ   : م فَقَالَ عليه وسل

ْحَمِن ْبَن أبي بَْكٍر لَْيلَةَ اْلَحْصبَِة فَأَْرَدفَهَا َوأَهَلهْت مِ  هَا أَْرَسَل َمَعهَا َعْبَد الره ُ َحجه َن َوقََضى َّللاه

ُ ُعْمَرتَهَا َولَْم يَُكْن فِي َذلَِك هَْدٌى َوالَ ِصيَاٌم َوالَ   . ٍة َمَكاَن ُعْمَرتِهَاالتهْنِعيِم بُِعْمرَ  فَقََضى َّللاه

ُ ُعْمَرتَهَا ِمْن قَْوِل ُعْرَوةَ َوإِنهَما لَْم يَُكْن فِي َذلَِك هَْدٌى ألَنه النهبِىه   . َصَدقَةٌ  قَْولُهُ فَقََضى َّللاه

ِن اْعتََمَر ِمْن أَْزَواِجِه بَقََرةً بَْينَهُنه َكَما َمَضى صلى َّللا عليه وسلم كَ  اَن قَْد أَهَْدى َعْنهَا َوَعمه

ِحيَحْيِن ِمْن أَْوُجٍه َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ، َوأَْخَرَجهُ   . ِذْكُرهُ  َوهََذا اْلَحِديُث أَْخَرَجاهُ فِي الصه

ٍد َعْن أبي ُمَعا ِ   . ِويَةَ َعْن ِهَشامٍ اْلبَُخاِرىُّ َعْن ُمَحمه ِ أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعْبِد َّللاه أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا إِْسَحاُق ْبُن   : اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو اْلفَْضلِ  ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َسلََمةَ َحده ُد ْبُن إِْبَراِهيَم َحده ُمَحمه

ثَنَا أَبُو ُمَعاِويَةَ َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه إِْبَراِهيَم أَْخبََرنَا أَبُو مُ  ثَنَا هَنهاٌد َحده َعاِويَةَ قَاَل َوَحده

َخَرْجنَا َمَع النهبِىِّ صلى َّللا عليه وسلم ُمَوافِيَن لِِهالَِل ِذى   : َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها قَالَتْ 

ةِ  ِ   . اْلِحجه ،   :  صلى َّللا عليه وسلمفَقَاَل لَنَا َرُسوُل َّللاه َمْن أََحبه ِمْنُكْم أَْن يُِهله بَِحجٍّ فَْليُِهله بَِحجٍّ

ِل َوأََضاَف َكالََم ُعْرَوةَ   . َوَمْن أََحبه ِمْنُكْم أَْن يُِهله بُِعْمَرٍة فَْليُِهله بُِعْمَرةٍ  ثُمه َذَكَر َمْعنَى األَوه

   . إِلَْيهِ 

ثَنَا أََسُد أَْخبََرنَا أَبُو عَ  بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن َحده ثَنَا الره ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس هَُو األََصمُّ َحده ِ اْلَحافِظُ َحده ْبِد َّللاه

ثَنَا يَِزيُد ْبُن أبي َحبِيٍب َعْن أبي ِعْمَراَن قَالَ  ثَنَا اللهْيُث ْبُن َسْعٍد َحده َحَجْجُت َمَع   : ْبُن ُموَسى َحده

إِْن ِشْئَت   : أَْعتَِمُر قَْبَل أَْن أَُحجه فَقَالَتْ   : فََدَخْلُت َعلَى أُمِّ َسلََمةَ رضي َّللا عنها فَقُْلتُ  َمْوالَىَ 

، َوإِْن ِشْئَت فَبَْعَد أَْن تَُحجه  إِنههُْم يَقُولُوَن َمْن َكاَن َصُروَرةً فاَلَ   : فَقُْلتُ   . فَاْعتَِمْر قَْبَل أَْن تَُحجه

هَاِت اْلُمْؤِمنِيَن فَقُْلَن ِمْثَل َما قَالَتْ   . أَْن يَْعتَِمَر قَْبَل أَْن يَُحجه  يَْصلُحُ  فََرَجْعُت إِلَْيهَا   . فََسأَْلُت أُمه

ِ صلى َّللا عليه وسلم يَقُولُ   : فَأَْخبَْرتُهَا فَقَالَتْ  أَِهلُّوا يَا آَل   : نََعْم َوأَْشفِيَك َسِمْعُت َرُسوَل َّللاه

   . ٍد بُِعْمَرٍة فِي َحجٍّ ُمَحمه 

ةَ َحتهى يُْنِشَئ اْلَحجه إِْن َشاَءهُ ِمْن َمكهةَ الَ   : باب اْلتََمتِِّع بِاْلُعْمَرِة إِلَى اْلَحجِّ إَِذا أَقَاَم بَِمكه

  ِمَن اْلِميقَاتِ 

اُز   : بُو َجْعفَرٍ أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن اْلَعْدُل بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا أَ  زه ُد ْبُن َعْمٍرو الره ُمَحمه

بَْيرِ  اٌج قَاَل قَاَل اْبُن ُجَرْيٍج أَْخبََرنِى أَبُو الزُّ ثَنَا َحجه ثَنَا أَْحَمُد ْبُن اْلَولِيِد َحده أَنههُ َسِمَع َجابَِر   : َحده

ِة النهبِىِّ صلى َّللا ِ َوهَُو يُْخبُِر َعْن َحجه  عليه وسلم قَاَل فَأََمَرنَا النهبِىُّ صلى َّللا ْبَن َعْبِد َّللاه

فَإَِذا أََرْدتُْم أَْن تَْنطَلِقُوا إِلَى   : قَاَل النهبِىُّ صلى َّللا عليه وسلم  . عليه وسلم بَْعَد َما طُْفنَا أَْن نَِحله 

ِحيِح ِمْن َحِديِث يَْحيَى اْلقَطهاِن أَْخَرَجهُ مُ   . فَأَْهلَْلنَا ِمَن اْلبَْطَحاءِ   : قَالَ   . ِمنًى فَأَِهلُّوا ْسلٌِم فِي الصه

ِ ْبُن ُعَمَر ْبِن َعلِىٍّ اْلفَقِيهُ بِبَْغَداَد فِي َمْسِجِد   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلقَاِسمِ   . َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ  ُعبَْيُد َّللاه

ثَ  اُد َحده َصافَِة أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن َسْلَماَن النهجه ثَنَا أَبُو نَُعيمٍ الرُّ ٍد َحده اْلفَْضُل ْبُن   : نَا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n88&p1#TOP


42 

 

ثَنَا أَبُو ِشهَابٍ  ةَ َوأَنَا ُمتََمتٌِّع بُِعْمَرٍة فََدَخْلُت   : ُموَسى ْبُن نَافٍِع األََسِدىُّ قَالَ   : ُدَكْيٍن َحده قَِدْمُت َمكه

ةَ قَْبَل التهْرِويَِة بِثاَلَثَِة أَيهاٍم فَقَا يهةً   : َل لِى أُنَاٌس ِمْن أَْهِل َمكه تَُك َمكِّ فََدَخْلُت َعلَى   . تَِصيُر اآلَن َحجه

 ِ ثَنِي َجابُِر ْبُن َعْبِد َّللاه ِ صلى َّللا   : َعطَاِء ْبِن أبي َربَاٍح أَْستَْفتِيِه فَقَاَل َحده أَنههُ َحجه َمَع َرُسوِل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه عليه وسلم يَْوَم َساَق اْلبُدْ  َن َوقَْد أَهَلُّوا بِاْلَحجِّ ُمْفَرًدا فَقَاَل لَهُْم َرُسوُل َّللاه

فَا َواْلَمْرَوِة، َوأَْقِصُروا َوأَْنتُْم َحالَلٌ   : وسلم   . أَِحلُّوا ِمْن إِْحَراِمُكْم بِالطهَواِف بِاْلبَْيِت َوبَْيَن الصه

َكْيَف نَْجَعلُهَا ُمْتَعةً   : قَالُوا  . لُّوا بِاْلَحجِّ َواْجَعلُوا الهتِى قَِدْمتُْم بِهَا ُمْتَعةً فَإَِذا َكاَن يَْوُم التهْرِويَِة فَأَهِ 

ْينَا اْلَحجه  فَلَْوالَ أَنِّى ُسْقُت اْلهَْدَى لَفََعْلُت ِمْثَل الهِذى أََمْرتُُكْم   . اْفَعلُوا َما أََمْرتُُكمْ   : فَقَالَ   ؟ َوقَْد َسمه

   . فَفََعلُوا  . َولَِكْن الَ يَِحلُّ ِمنِّى َحَراٌم َحتهى يَْبلَُغ اْلهَْدُى َمِحلههُ بِِه، 

ِ ْبِن نَُمْيٍر َعنْ  ِد ْبِن َعْبِد َّللاه ِحيِح َعْن أبي نَُعيٍم، وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن ُمَحمه  َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ِد ْبِن ِزيَاِد   : دٍ أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه   . أبي نَُعيمٍ  ِ ْبُن يُوُسَف األَْصبَهَانِىُّ أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه َعْبُد َّللاه

ثَنَا  ثَنَا إِْسَحاُق ْبُن يُوُسَف األَْزَرُق َحده ِمىُّ َحده ثَنَا َسْعَداُن ْبُن نَْصٍر اْلُمَخرِّ َعْبُد ْبِن األَْعَرابِىِّ َحده

ِ قَالَ اْلَملِِك َعْن َعطَاٍء  ِ صلى َّللا عليه وسلم ألَْربَِع   : َعْن َجابِِر ْبِن َعبِْد َّللاه قَِدَم َرُسوُل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم أَْن نَْجَعلَهَا ُعْمَرةً فََضاقَْت بَِذاَك  ِة فَأََمَرنَا َرُسوُل َّللاه لَيَاٍل ِمْن ِذى اْلِحجه

ِ صلى َّللا عليه وسلمُصُدوُرنَا َوَكبَُر َعلَْينَا فَقَاَل َرُسو يَا أَيُّهَا النهاُس أَِحلُّوا فَلَْوالَ اْلهَْدُى   : ُل َّللاه

فَأَْحلَْلنَا َحتهى َوِطْئنَا النَِّساَء َوفََعْلنَا ِمْثَل َما يَْفَعُل   : قَالَ   . الهِذى َمِعى فََعْلُت ِمْثَل الهِذى تَْفَعلُونَ 

ةَ بِظَْهٍر لَبهْينَا بِاْلَحجِّ اْلَحالَُل َحتهى إَِذا َكاَن َعِشيه  أَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن   . ةُ التهْرِويَِة َوَجَعْلنَا َمكه

ُد ْبُن أبي اْلَمْعُروِف   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . َحِديِث َعْبِد اْلَملِِك ْبِن أبي ُسلَْيَماَن َوقَاَل أَْهلَْلنَا ُمَحمه

ُد ْبُن أَيُّوَب   : و َسِعيدٍ اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا أَبُ  ثَنَا ُمَحمه اِزىُّ َحده ِد ْبِن َعْبِد اْلَوههاِب الره ِ ْبُن ُمَحمه َعْبُد َّللاه

ثَنَا قَتَاَدةُ َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيهِب قَالَ  ثَنَا ِهَشاٌم َحده َكاَن أَْصَحاُب   : أَْخبََرنَا ُمْسلُِم ْبُن إِْبَراِهيَم َحده

وا َعاَمهُْم َذلَِك لَْم يُْهُدوا النهبِ  ىِّ صلى َّللا عليه وسلم يَتََمتَُعوَن فِي أَْشهُِر اْلَحجِّ فَإَِذا لَْم يَُحجُّ

   . َشْيئًا

اْلُمْفِرِد أَِو اْلقَاِرِن يُِريُد اْلُعْمَرةَ بَْعَد اْلفََراِغ ِمْن نُُسِكِه َخَرَج ِمَن اْلَحَرِم ثُمه أَْهله   : باب

  ْيَن َشاءَ ِمْن أَ 

ثَنَا أَبُو َعْبِد  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َزَكِريها ْبُن أبي إِْسَحاَق اْلُمَزكِّى قَاالَ َحده ِ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه   : َّللاه

ثَنَا إِْسَحاُق ْبُن ُسلَْيمَ  ثَنَا َخالُِد ْبُن أبي َحاِمٍد اْلُمْقِرُئ َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ثَنَا ُمَحمه اِزىُّ َحده اَن الره

ِ صلى   : أَْفلَُح ْبُن ُحَمْيٍد َعِن اْلقَاِسِم َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها قَالَتْ  َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاه

ا َّللا عليه وسلم ُمِهلِّيَن بِاْلَحجِّ فِي أَْشهُِر اْلَحجِّ َوفِى َحَرِم اْلَحجِّ َولَيَالِى اْلَحجِّ َحتهى نََزْلنَ 

َمْن لَْم يَُكْن ِمْنُكْم َمَعهُ هَْدٌى فَأََحبه أَْن يَْجَعلَهَا ُعْمَرةً   : بَِسِرَف فََخَرَج إِلَى أَْصَحابِِه فَقَالَ 

ْن لَْم يَُكْن َمَعهُ   . فَْليَْفَعْل، َوَمْن َكاَن َمَعهُ هَْدٌى فاَلَ   فَِمْنهُُم اآلِخُذ بِهَا، َوِمْنهُُم التهاِرُك لَهَا ِممه

ِ صلى َّللا عليه وسلم فََكاَن َمَعهُ اْلهَْدُى َوَمَع ِرَجاٍل ِمْن أَْصَحابِِه لَهُْم   . اْلهَْدىُ  ا َرُسوُل َّللاه فَأَمه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َوأَنَا أَْبِكى فَقَالَ  ةٌ قَالَْت فََدَخَل َعلَىه َرُسوُل َّللاه   : قُْلتُ   ؟ َما َشأْنُكِ   : قُوه

ِك   : الَ أَُصلِّى قَالَ   : قُْلتُ   . َما لَكِ   : َمَك َمَع أَْصَحابَِك فِي الُْعْمَرِة قَالَ َسِمْعُت َكالَ  فاَلَ يَُضرُّ
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ُ َعلَْيَك َما َكتَ  ُ أَْن يَْرُزقَِكهَا َوإِنهَما أَْنِت ِمْن بَنَاِت آَدَم َكتََب َّللاه ٍة َوَعَسى َّللاه َب تَُكونِى فِي َحجه

تِى َحتهى نََزْلنَا ِمنًى فََطهُْرُت فَطُْفُت بِاْلبَْيِت، ثُمه نََزَل َرُسوُل   : تْ قَالَ   . َعلَْيِهنه  فََخَرْجُت فِي َحجه

ْحَمِن ْبَن أبي بَْكٍر فَقَالَ  َب فََدَعا َعْبَد الره ِ صلى َّللا عليه وسلم اْلُمَحصه اْخُرْج بِأُْختَِك ِمَن   : َّللاه

  : قَالَتْ   . َرِة، ثُمه تَطُوُف بِاْلبَْيِت َواْفُرَغا َحتهى تَأْتِيَانِى فَإِنِّى أَْنتَِظُرُكَما هَا هُنَااْلَحَرِم فَْلتُِهله بِاْلُعمْ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم  فَا َواْلَمْرَوِة فَِجْئنَا َرُسوَل َّللاه فََخَرْجنَا فَأَْهلَْلنَا، ثُمه طُْفُت بِاْلبَْيِت َوبِالصه

ِحيِل   : قُْلتُ   ؟ هَْل فََرْغتُمْ   : ِمْن َجْوِف اللهْيِل فَقَالَ  َوهَُو فِي َمْنِزلِهِ  َن فِي أَْصَحابِِه بِالره نََعْم فَأَذه

ْبِح، ثُمه َخَرَج إِلَى اْلَمِدينَةِ     . فََخَرَج فََمره بِاْلبَْيِت فَطَاَف بِِه قَْبَل َصالَِة الصُّ

ِحيِح َعْن  أبي نَُعْيٍم َعْن أَْفلََح، وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعِن اْبِن نَُمْيٍر َعْن إِْسَحاَق َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

   . ْبِن ُسلَْيَمانَ 

  َمِن اْستََحبه اإِلْحَراَم بِاْلُعْمَرِة ِمَن اْلِجْعَرانَةِ   : باب

ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن إِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا أَْخبََرنَا ُمَحمه ُد ْبُن أَيُّوَب َحده ْسَحاَق أَْخبََرنَا ُمَحمه

اٌم َعْن قَتَاَدةَ َعْن أَنٍَس أَْخبََرهُمْ  ثَنَا هَمه أَنه النهبِىه صلى َّللا عليه وسلم   : هُْدبَةُ ْبُن َخالٍِد َحده

تِِه ُعْمَرةَ اْلُحَدْيبِيَِة فِي ِذى اْلقِْعَدِة، اْعتََمَر أَْربََع ُعَمٍر ُكلُّهُنه فِي ِذى الْقِْعَدِة إاِله الهتِى َمَع حَ  جه

َوُعْمَرةً ِمَن اْلَعاِم اْلُمْقبِِل فِي ِذى الْقِْعَدِة، َوُعْمَرةً ِمَن اْلِجْعَرانَِة ِحيَن قََسَم َغنِيَمةَ ُحنَْيٍن فِي 

تِهِ  ِحيِح َعْن هُْدبَةَ ْبِن َخالِدٍ َرَواهُ اْلبَُخاِرىُّ َوُمْسلِ   . ِذى اْلقِْعَدِة، َوُعْمَرتَهُ َمَع َحجه   . ٌم فِي الصه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا   : أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َحده ُمَحمه

افِِعىُّ أَْخبََرنَا اْبُن ُعيَ  بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه ْينَةَ َعْن إِْسَماِعيَل ْبِن أَُميهةَ َعْن ُمَزاِحٍم َعْن الره

ٍش اْلَكْعبِىِّ  ِ ْبِن َخالٍِد َعْن ُمَحرِّ أَنه النهبِىه صلى َّللا عليه وسلم َخَرَج   : َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن َعْبِد َّللاه

افِِعىُّ أَْخبََرنَا َوبِإِْسنَاِدِه وَ   . ِمَن اْلِجْعَرانَِة لَْيالً فَاْعتََمَر َوأَْصبََح بِهَا َكبَائِتٍ  بِإِْسنَاِدِه أَْخبََرنَا الشه

افِِعىُّ أَْخبََرنَا ُمْسلٌِم َعِن اْبِن ُجَرْيٍج يَْعنِى َعْن ُمَزاِحٍم هََذا الَْحِديَث بِهََذا اإِلْسنَادِ   أَْخبََرنَا الشه

شٌ   : فَقَاَل اْبُن ُجَرْيجٍ     . َوهَُو ُمَخرِّ

افِ  ُ قَاَل الشه شٍ   : ِعىُّ َرِحَمهُ َّللاه    . َوأََصاَب اْبُن ُجَرْيٍج ألَنه َولََدهُ ِعْنَدنَا يَقُولُوَن بَنُو ُمَخرِّ

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس هَُو األَصَ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أبي َعْمٍرو قَاالَ َحده مُّ َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا يَْحيَ  ى ْبُن أبي طَالٍِب أَْخبََرنَا َعْبُد اْلَوههاِب أَْخبََرنَا اْبُن ُجَرْيٍج أَْخبََرنِى ُمَزاِحُم ْبُن أبي َحده

ٍش اْلَكْعبِىِّ قَالَ  ِ َعْن ُمَحرِّ َخَرَج النهبِىُّ صلى َّللا عليه   : ُمَزاِحٍم َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن َعْبِد َّللاه

ةَ لَْيالً فَقََضى ُعْمَرتَهُ، ثُمه َخَرَج ِمْن تَْحِت لَْيلَتِِه وسلم ِمَن اْلِجْعَرانَِة لَ  ْيالً ُمْعتَِمًرا فََدَخَل َمكه

ٍش بِاْلَحاِء َوَكأَنه الِرَوايَةَ هََكَذا َواْبُن ُجَرْيٍج َرأَى أَنه َذلَِك   . فَأَْصبََح بِاْلِجْعَرانَةِ  َكَذا قَاَل ُمَحرِّ

ُ أَْعلَمُ بِاْلَخاِء ُمْعَجَمٍة فِي     . ِرَوايَِة ُمْسلِِم ْبِن َخالٍِد َعْنهُ َوَّللاه
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  َمْن أَْحَرَم بِهَا ِمَن التهْنِعيمِ   : باب

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ُد ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ْبُن أبي إِْسَحاَق َوأَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن قَاالَ َحده ُمَحمه

افِِعىُّ أَْخبََرنَا اْبُن ُعيَْينَةَ أَنههُ َسِمَع َعْمَرو ْبَن يَْعقُوَب أَْخبَ  بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه َرنَا الره

ْحَمِن ْبُن أبي بَْكٍر رضي َّللا  ِدينَاٍر يَقُوُل َسِمْعُت َعْمَرو ْبَن أَْوٍس يَقُوُل أَْخبََرنِى َعْبُد الره

   . لى َّللا عليه وسلم أََمَرهُ أَْن يُْرِدَف َعائَِشةَ فَيُْعِمَرهَا ِمَن التهْنِعيمِ أَنه النهبِىه ص  : عنهَما

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو اْلَحَسنِ  ِد ْبِن ُعْبُدوٍس قَاَل َسِمْعُت   : َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه

   . َعلِي ًا يَقُوُل َعْن ُسْفيَاَن َعْن َعْمٍرو فََذَكَرهُ بِنَْحِوهِ  ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد يَقُوُل َسِمْعتُ 

، وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن أبي بَْكِر ْبِن أبي َشْيبَةَ  ِحيِح َعْن َعلِىِّ ْبِن اْلَمِدينِىِّ َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ِد ْبِن أَْحَمَد   : ْخبََرنَا أَبُو َمْنُصورِ أَ   : أَْخبََرنَا أَبُو َمْنُصورِ   . َوَغْيِرِه َعْن ُسْفيَانَ  الظهفَُر ْبُن ُمَحمه

ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َحاِزِم   : اْلَعلَِوىُّ أَْخبََرنَا أَبُو َجْعفَرٍ  ْيبَانِىُّ بِاْلُكوفَِة َحده ُد ْبُن َعلِىِّ ْبِن ُدَحْيٍم الشه ُمَحمه

ثَنَا ِشهَاُب ْبُن َعبه  ِ ْبِن ْبِن أبي َغَرَزةَ َحده ْحَمِن َعْن َعْبِد َّللاه ثَنَا َداُوُد ْبُن َعْبِد الره اٍد اْلَعْبِدىُّ َحده

ْحَمِن ْبِن أبي بَْكٍر َعْن أَبِيهَا   : ُعْثَماَن ْبِن ُخثَْيٍم َعْن يُوُسَف ْبِن َماهََك َعْن َحْفَصةَ بِْنِت َعْبِد الره

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  ْحَمنِ  أَنه َرُسوَل َّللاه أَْرِدْف أُْختََك يَْعنِى َعائَِشةَ فَأَْعِمْرهَا   : لَِعْبِد الره

َكَذا َوَجْدتُهُ فِي أَْصِل   . ِمَن التهْنِعيِم فَإَِذا هَبَْطَت بِهَا األََكَمةَ فَُمْرهَا فَْلتُْحِرْم فَإِنههَا َعْمَرةٌ ُمْستَْقبِلَةٌ 

   . ِكتَابِِه ُمْستَْقبِلَةٌ 

ثَنَا أَبُو َداُوَد ح َوأَْخبََرنَا أَبُو َوقَْد أَخْ  ُد ْبُن بَْكٍر َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه بََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ

ثَنَا يُوُسُف ْبُن   : اْلَحَسنِ  ِد ْبِن إِْسَحاَق َحده ٍد اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ثَنَا َداُوُد اْلَعطهاُر فََذَكَرهُ بِنَْحِوهِ يَْعقُوَب قَ  اٍد َحده ثَنَا َعْبُد األَْعلَى ْبُن َحمه فَإِنههَا   : َوقَالَ   . االَ َحده

   . ُعْمَرةٌ ُمتَقَبهلَةٌ 

 السنن الكبرى للبيهقي 

 المجلد الخامس 

ْيُخ األَِصيُل أَبُو اْلقَاِسمِ  ُ َمْنُصوُر ْبُن   : أَْخبََرنَا الشه ِ اْلفََراِوىُّ َرِحَمهُ َّللاه َعْبِد اْلُمْنِعِم ْبِن َعْبِد َّللاه

ُ َوأََجاَز لي َجِميَع َمْسُموَعاتِِه َوُمَجاَزاتِِه قَاَل أَْخبََرنَا أَبُ  و قَِراَءةً َعلَْيِه بِنَْيَسابُوَر َحَرَسهَا َّللاه

ُد ْبُن إِْسَماِعيَل اْلفَاِرِسىُّ رَ   : اْلَمَعالِى ُ َوأََجاَز لي َجِميَع َمْسُموَعاتِِه قَاَل َوأَْخبََرنَا ُمَحمه ِحَمهُ َّللاه

ُ َوأَْنبَأَنَا َغْيُر َواِحٍد ِمْن   : اْلَحافِظُ أَبُو بَْكرٍ  أَْحَمُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن َعلِىٍّ اْلبَْيهَقِىُّ َرِحَمهُ َّللاه

   : اِهٍر قَاَل أَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر اْلبَْيهَقِىُّ قَالَ أَْحَمَد ْبِن طَ   : أَْشيَاِخنَا َعْن أَبِى اْلقَاِسمِ 
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  جماع أَْبَواِب ااِلْختِيَاِر في إِْفَراِد الَْحجِّ َوالتهَمتُِّع بِاْلُعْمَرةِ 

  اْلِخيَاِر بَْيَن أَْن يُْفِرَد أَْو يَْقِرَن أَْو يَتََمتََع َوأَنه َجِميَع َذلَِك َواِسٌع لَهُ   : باب

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو النهْضرِ أَخْ  ثَنَا ُعْثَماُن   : بََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِد ْبِن يُوُسَف َحده ُد ْبُن ُمَحمه ُمَحمه

ثَنَا اْلقَْعنَبِىُّ فِيَما قََرأَ َعلَى َمالٍِك َعْن أَبِى األَْسَودِ  اِرِمىُّ َحده ِد ْبِن َعْبدِ   : ْبُن َسِعيٍد الده  ُمَحمه

بَْيِر َعْن َعائَِشةَ َزْوِج النبي صلى َّللا عليه وسلم أَنههَا  ْحَمِن ْبِن نَْوفٍَل َعْن ُعْرَوةَ ْبِن الزُّ الره

ِة الَْوَداِع فَِمنها َمْن أَهَله بُِعْمَرٍة   : قَالَتْ  ِ صلى َّللا عليه وسلم َعاَم َحجه َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َوِمنها َمْن أَهَله  بَِحجٍّ َوُعْمَرٍة َوِمنها َمْن أَهَله بِاْلَحجِّ َوأَهَله َرُسوُل َّللاه

ا َمْن أَهَله بِاْلَحجِّ أَْو َجَمَع اْلَحجه َواْلُعْمَرةَ فَلَْم يَِحلُّوا َحتهى َكاَن يَْوُم النهْحرِ     . بِاْلَحجِّ فَأَمه

   . ِحيِح َعِن الْقَْعنَبِىِّ وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى َعْن َمالِكٍ َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه 

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َجْعفَرٍ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ِ اْلبَْغَداِدىُّ   : أَْخبََرنَا ُمَحمه ِد ْبِن َعْبِد َّللاه ُد ْبُن ُمَحمه ُمَحمه

ثَنَا   : َحْفصٍ بِنَْيَسابُوَر َوأَبُو  ثَنَا َعلِىُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز َحده ةَ قَاالَ َحده ٍد اْلُجَمِحىُّ بَِمكه ُعَمُر ْبُن ُمَحمه

ِ ْبُن ُعَمَر َعِن اْلقَاِسمِ  ثَنَا ُعبَْيُد َّللاه ثَنَا َعبهاُد ْبُن َعبهاٍد َحده َعْن َعائَِشةَ  إِْبَراِهيُم ْبُن ِزيَاٍد َسباَلَُن َحده

   . ِمنها َمْن أَهَله بِاْلَحجِّ ُمْفِرًدا َوِمنها َمْن قََرَن َوِمنها َمْن تََمتهعَ   : رضي َّللا عنها قَالَتْ 

ِحيِح َعْن يَْحيَى ْبِن أَيُّوَب َعْن َعبهاِد ْبِن َعبهادٍ    : َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْينِ   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ِ ْبُن َجْعفَِر   : و اْلُحَسْينِ َوأَْخبََرنَا أَبُ  ُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن اْلفَْضِل اْلقَطهاُن بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه ُمَحمه

ُد ْبُن َخالهٍد عَ  ثَنَا أَبُو َصالٍِح َواْبُن بَُكْيٍر َوُمَحمه ثَنَا يَْعقُوُب ْبُن ُسْفيَاَن َحده ِن ْبِن ُدُرْستَُوْيِه َحده

ثَنِى اْبُن ِشهَابٍ ال أَنه َحْنظَلَةَ ْبَن َعلِىٍّ األَْسلَِمىه أَْخبََرهُ أَنههُ َسِمَع أَبَا هَُرْيَرةَ يَقُوُل قَاَل   : لهْيِث َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم وْ  )   : َرُسوُل َّللاه ٍد بِيَِدِه لَيُِهلهنه اْبُن َمْريََم بِفَجِّ الره َحاِء َوالهِذى نَْفُس ُمَحمه

ا أَْو ُمْعتَِمًرا أَْو لِيُثَنِّيَنههَُما    .  ( َحاج ً

ِحيِح َعْن قُتَْيبَةَ َعِن اللهْيثِ     . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

  َمِن اْختَاَر اإِلْفَراَد َوَرآهُ أَْفَضلَ   : باب

ثَنَا أَبُو اْلُحَسْينِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ُد   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه أَْحَمُد ْبُن ُعْثَماَن األََدِمىُّ بِبَْغَداَد َحده

ثَنَا َمالٌِك َوأَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسحَ  ْحَمِن ْبُن َمْهِدىٍّ َحده ثَنَا َعْبُد الره اَق ْبُن َماهَاَن َحده

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ُد بْ   : اْلُمَزكِّى َحده افِِعىُّ ُمَحمه بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه ُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا الره

ثَنَ  فهاُر َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه ا أَْحَمُد ْبُن أَْخبََرنَا َمالٌِك َوأَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن َحده

ثَ  ْعَرانِىُّ َحده ُد ْبُن َعْبِد اْلهَْيثَِم الشه ثَنِى َخالِى َمالُِك ْبُن أَنٍَس وأَْخبََرنَا ُمَحمه نَا اْبُن أَبِى أَُوْيٍس َحده

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n89&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n89&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n89&p1#TOP
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ثَنَا يَحْ  ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن إِْسَحاَق اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن قُتَْيبَةَ َحده ِ اْلَحافِظُ َحده يَى ْبُن يَْحيَى َّللاه

ْحَمِن ْبِن اْلقَاِسِم َعْن أَبِيِه َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنهاقَاَل قََرْأُت  أَنه   : َعلَى َمالٍِك َعْن َعْبِد الره

ِ صلى َّللا عليه وسلم أَفَْرَد اْلَحجه     . َرُسوَل َّللاه

ِحيِح َعْن إِْسَماِعيَل ْبِن أَبِى أَُوْيٍس َويَْحيَى ْبِن يَْحيَى    . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا ِهَشاُم ْبُن َعلِىٍّ   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد َحده

ْحَمِن ْبِن اْلقَاِسِم َعْن أَبِيهِ  ثَنَا َعْبُد اْلَعِزيِز َعْن َعْبِد الره ِ ْبُن َرَجاٍء َحده ثَنَا َعْبُد َّللاه َعْن َعائَِشةَ  َحده

ا   : رضي َّللا عنها قَالَتْ  ِ صلى َّللا عليه وسلم َوالَ نَْذُكُر إاِله اْلَحجه فَلَمه َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َوأَنَا أَْبِكى قَالَ  َما   : ِجْئنَا َسِرَف طَِمْثُت قَالَْت فََدَخَل َعلَىه َرُسوُل َّللاه

ِ لََوِدْدُت أَْن ال أَُحجه اْلَعاَم قَالَ   : قَالَْت فَقُْلتُ   .  ؟ يُْبِكيكِ    : نََعْم قَالَ   : قَالَْت قُْلتُ   . فَلََعلهِك نُفِْستِ   : َوَّللاه

ُ َعلَى بَنَاِت آَدَم فَاْفَعلِى َما يَْفَعُل اْلَحاجُّ َغْيَر أَْن ال تَطُوفِى بِالْ  بَْيِت َحتهى إِنه هََذا َشْىٌء َكتَبَهُ َّللاه

ةَ قَاَل النبي صلى َّللا عليه وسلم ألَْصَحابِهِ   . تَْطهُِرى ا قَِدْمنَا َمكه   : قَالَتْ   . اْجَعلُوهَا ُعْمَرةً   : فَلَمه

ِ صلى َّللا عليه وسل  : فََحله النهاُس إاِله َمْن َكاَن َمَعهُ اْلهَْدُى قَالَتْ  م َوَكاَن اْلهَْدُى َمَع َرُسوِل َّللاه

ا  َوأَبِى بَْكٍر َوُعَمَر رضي َّللا عنهَما َوِذى اْليََساَرِة قَالَْت ثُمه َراُحوا ُمِهلِّيَن بِاْلَحجِّ قَالَْت فَلَمه

ِ صلى َّللا عليه وسلم فَأَفَْضُت قَالَْت َوأُتِينَا بِلَْحِم  َكاَن يَْوُم النهْحِر طَهُْرُت فَأَْرَسلَنِى َرُسوُل َّللاه

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلهَم َعْن نَِسائِِه اْلبَقََر قَالَْت   : قَالُوا  ؟ َما هََذا  : بَقٍَر فَقُْلتُ  ِ َصلهى َّللاه أَْهَدى َرُسوُل َّللاه

ا َكاَن لَْيلَةُ الَْحَصبَِة قُْلُت لِلنبي صلى َّللا عليه وسلم ٍة َوُعْمَرٍة  )   : فَلَمه يَْرِجُع النهاُس بَِحجه

ْحَمِن ْبَن أَبِى بَْكٍر َوأَْرِجُع بِحَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم َعْبَد الره ٍة قَالَْت فَأََمَر َرُسوُل َّللاه جه

َرةُ  نِّ فَيَْطُرُق َوْجِهى ُمَؤخِّ فَأَْرَدفَنِى َعلَى َجَملِِه قَالَْت فَإِنِّى ألَْذُكُر َوأَنَا َجاِريَةٌ َحِديثَةُ السِّ

ْحِل َحتهى أَتَى التهْنِعيَم  أَْخَرَجهُ   . فَأَْهلَْلُت بُِعْمَرٍة َجَزاَء اْلُعْمَرِة الثهانِيَِة الهتِى اْعتََمُرواالره

ِحيِح ِمْن َحِديِث َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن أَبِى َسلََمةَ الَْماِجُشونِ     . اْلبَُخاِرىُّ َوُمْسلٌِم في الصه

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا مُ  ثَنَا اْبُن أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن أَبِى طَالٍِب َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده َحمه

ْهِرىِّ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها قَالَتْ  ثَنَا ُسْفيَاُن َعِن الزُّ َخَرْجنَا   : أَبِى ُعَمَر َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم فَقَالَ  أََراَد ِمْنُكْم أَْن يُِهله بَِحجٍّ َوُعْمَرٍة فَْليَْفَعْل َوَمْن َمْن   : َمَع َرُسوِل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه   : قَالَْت َعائَِشةُ رضي َّللا عنها  . أََراَد أَْن يُِهله بَِحجٍّ فَْليُِهله  َوأَهَله َرُسوُل َّللاه

ِة َواْلَحجِّ َوأَهَله نَاٌس بِاْلُعْمَرِة، فَُكْنُت فِيَمْن وسلم بَِحجٍّ َوأَهَله بِِه نَاٌس َمَعهُ َوأَهَله نَاٌس بِاْلُعْمرَ 

   . أَهَله بِاْلُعْمَرةِ 

ِحيِح َعِن اْبِن أَبِى ُعَمَر َوَزاَد فِيِه فََمْن أََراَد أَْن يُِهله بُِعْمَرٍة فَْليُِهله     . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ينَا َعْن أَبِى األَْسَوِد َعْن  َوَرَوى   . ُعْرَوةَ َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها ِمْثَل هََذا اْلَمْعنَىَوقَْد ُروِّ

اُد ْبُن َسلََمةَ َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا  اُد ْبُن َسلََمةَ َوَرَوى َحمه َحمه
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ِة اْلَحجِّ قَالَ  ا أَنَا فَأُِهلُّ بِاْلَحجِّ فَإِنه َمِعَى   : عنها َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم فِى قِصه َوأَمه

   . اْلهَْدىَ 

ثَنَا ُموَسى ْبنُ  ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ُد ْبُن بَْكٍر َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه  أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعلِىٍّ الرُّ

اٌد فََذَكَرهُ  ثَنَا َحمه ثَنَا أَبُو َوأَْخبََرنَا أَبُ   . إِْسَماِعيَل َحده ُد ْبُن بَْكٍر َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه و َعلِىٍّ الرُّ

ثَنَا َحبِيٌب يَْعنِى اْلُمَعلَِّم  ثَنَا َعْبُد اْلَوههاِب الثهقَفِىُّ َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل َحده َعْن َعطَاٍء َداُوَد َحده

 ِ ثَنِى َجابُِر ْبُن َعْبِد َّللاه ِ صلى َّللا عليه وسلم أَهَله هَُو   : رضي َّللا عنهَحده أَنه َرُسوَل َّللاه

َوأَْصَحابُهُ بِاْلَحجِّ َولَْيَس َمَع أََحٍد ِمْنهُْم يَْوَمئٍِذ هَْدٌى إاِله النبي صلى َّللا عليه وسلم َوطَْلَحةَ 

أَْهلَْلُت بَِما أَهَله   : هُ اْلهَْدُى فَقَالَ رضي َّللا عنه َوَكاَن َعلِىٌّ رضي َّللا عنه قَِدَم ِمَن اْليََمِن َوَمعَ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم َوأَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم أََمَر أَْصَحابَهُ أَْن  بِِه َرُسوُل َّللاه

ُروا َويَِحلُّوا إاِله َمْن َكاَن َمَعهُ اْلهَْدُى فَقَالُوا أَنَْنطَلُِق إِلَى ِمنًى   : يَْجَعلُوهَا ُعْمَرةً يَطُوفُوا ثُمه يُقَصِّ

ِ صلى َّللا عليه وسلم فَقَالَ  إِنِّى لَِو اْستَْقبَْلُت ِمْن أَْمِرى َما   : َوَذَكُرنَا يَْقطُُر فَبَلََغ َذلَِك َرُسوَل َّللاه

ِ   . اْستَْدبَْرُت َما أَْهَدْيُت َولَْوالَ أَنه َمِعَى اْلهَْدَى ألَْحلَلْتُ   اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنِى أَبِى فََذَكرَ  ِ يَْعنِى اْبَن أَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل َحده ثَنَا َعْبُد َّللاه اْلَحِديَث  أَْحَمُد ْبُن َجْعفٍَر اْلقَِطيِعىُّ َحده

نَاِسَك ُكلههَا َغْيَر أَنههَا لَْم َوَزاَد َوأَنه َعائَِشةَ رضي َّللا عنها َحاَضْت فَنََسَكِت اْلمَ   . بِإِْسنَاِدِه نَْحَوهُ 

ا طَهَُرْت طَافَْت قَالَتْ  ٍة َوُعْمَرٍة َوأَْنطَلُِق   : تَطُْف بِاْلبَْيِت فَلَمه ِ أَتَْنطَلِقُوَن بَِحجه يَا َرُسوَل َّللاه

ْحَمِن رضي َّللا عنه أَْن يَْخُرَج َمَعهَا إِلَى التهْنِعيمِ  فَاْعتََمَرْت بَْعَد اْلَحجِّ  بِاْلَحجِّ فَأََمَر َعْبَد الره

ِ صلى َّللا  ِة، َوإِنه ُسَراقَةَ ْبَن َمالِِك ْبِن ُجْعُشٍم رضي َّللا عنه لَقَِى َرُسوَل َّللاه في ِذى اْلَحجه

ِ   : عليه وسلم بِاْلَعقَبَِة َوهَُو يَْرِميهَا فَقَالَ  ةً يَا َرُسوَل َّللاه    . لأِلَبَدِ  بَلْ   : فَقَالَ   ؟ أَلَُكْم هَِذِه َخاصه

ِد ْبِن اْلُمثَنهى َعْن َعْبِد اْلَوههاِب بِطُولِهِ  ِحيِح َعْن ُمَحمه َوأَْخبََرنَا أَبُو   . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

لَِمىُّ ِمْن أَْصلِِه َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو ْحَمِن السُّ ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َعْبِد الره َوأَبُو بَْكِر  َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ثَنَا أَبُو ُعَمرَ   : ْبُن َرَجاٍء األَِديُب قَالُوا َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده أَْحَمُد ْبُن َعْبِد   : ُمَحمه

ثَنَا أَبُو ُمَعاِويَةَ َعِن األَْعَمِش َعْن أَبِى ُسْفيَاَن َعْن َجابِ  أَهَله   : ٍر قَالَ اْلَجبهاِر اْلُعطَاِرِدىُّ َحده

تِِه بِاْلَحجِّ لَْيَس َمَعهُ ُعْمَرةٌ  ِ صلى َّللا عليه وسلم فِى َحجه    . َرُسوُل َّللاه

ثَنَا َعلِىُّ ْبُن اْلُحَسْيِن ْبنِ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو السهِرىِّ الطُّوِسىُّ َحده اْلُجنَْيِد  أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاقَ َحده ثَنَا َعبهاُد وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه  يَْحيَى ْبُن أَيُّوَب َحده

دٍ  ةَ قَالُوا أَْخبََرنَا أَبُو حَ   : بِنَْيَسابُوَر َوأَبُو ُمَحمه   : ْفصٍ اْلَحَسُن ْبُن أَْحَمَد ْبِن إِْبَراِهيَم ْبِن فَِراٍس بَِمكه

ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن ِزيَا ثَنَا َعلِىُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز َحده ِد ْبِن أَْحَمَد اْلُجَمِحىُّ َحده ٍد أَْخبََرنَا ُعَمُر ْبُن ُمَحمه

ِ ْبِن ُعَمَر َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمَر رضي َّللا عنه قَالَ  أَْهلَْلنَا َمَع   : َعبهاُد ْبُن َعبهاٍد َعْن ُعبَْيِد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم بِالَْحجِّ ُمْفَرًدا    . َرُسوِل َّللاه

ِحيِح َعْن يَْحيَى ْبِن أَيُّوَب َعْن َعبهاِد ْبِن َعبهاٍد بِهََذا اللهْفظِ  ْيُخ   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه َوأَْخبََرنَا الشه

ْيُخ أَبُو  ثَنَا أَبُو أَبُو اْلفَْتِح َوأَْخبََرنَا الشه ْحَمِن ْبُن أَبِى ُشَرْيٍح َحده اْلفَْتِح اْلُعَمِرىُّ أَْخبََرنَا َعْبُد الره
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ِ أَْو ُعبَ  ثَنَا َعبهاُد ْبُن َعبهاٍد َعْن َعْبِد َّللاه ِ ْبُن َعْوٍن َحده ثَنَا َعْبُد َّللاه ِ ْبِن اْلقَاِسِم اْلبََغِوىُّ َحده ْيِد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم أَهَله بِاْلَحجِّ   : َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمرَ  ُعَمَر الشهكُّ ِمنِّى أَنه َرُسوَل َّللاه

   . ُمْفَرًدا

ِ ْبِن ُعَمَر بِهََذا اللهفْ  ِ ْبِن َعْوٍن َعْن َعبهاٍد َعْن ُعبَْيِد َّللاه ِحيِح َعْن َعْبِد َّللاه    . ظِ َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ِ باِلَ َشكٍّ َوَرَواهُ اْلحُ     . َسْيُن ْبُن َعلِىٍّ التهِميِمىُّ َعْن أَبِى اْلقَاِسِم اْلبََغِوىِّ َوقَاَل َعْن ُعبَْيِد َّللاه

ثَنَا النهْرِسىُّ   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  فهاُر َحده   : َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

ثَنَا ُشْعبَةُ َعْن أَيُّوَب َعْن أَبِى اْلَعالِيَِة الْ  ثَنَا َرْوُح ْبُن ُعبَاَدةَ َحده ِ َحده اِء َعِن أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيِد َّللاه بَره

ِ صلى َّللا عليه وسلم بِاْلَحجِّ فَقَِدَم ألَْربَ   : اْبِن َعبهاٍس رضي َّللا عنه أَنههُ قَالَ  ٍع أَهَله َرُسوُل َّللاه

ْبَح بِاْلبَْطَحاِء ثُمه قَالَ  ِة فََصلهى بِنَا الصُّ َمْن َشاَء أَْن يَْجَعلَهَا ُعْمَرةً   : َمَضْيَن ِمْن ِذى اْلِحجه

   . فَْليَْجَعْلهَا

ِحيِح َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن ِدينَاٍر َعْن َرْوحٍ  ِ   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه اْلَحافِظُ  َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

 ِ ثَنَا نَْصُر ْبُن َعلِىٍّ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنِى يَْحيَى ْبُن أَيُّوَب َحده ْيبَانِىُّ َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب الشه ُمَحمه

اَء أَنه  ثَنَا ُشْعبَةُ َعْن أَيُّوَب قَاَل َسِمْعُت أَبَا اْلَعالِيَِة اْلبَره هُ َسِمَع اْبَن َعبهاٍس أَْخبََرنِى أَبِى َحده

أَهَله النبي صلى َّللا عليه وسلم بِاْلَحجِّ فَقَِدَم ألَْربٍَع َمَضْيَن ِمْن ِذى   : رضي َّللا عنه يَقُولُ 

ْبحَ  ا َصلهى الصُّ ْبَح َوقَاَل لَمه ِة فََصلهى الصُّ    . َمْن َشاَء أَْن يَْجَعلَهَا ُعْمَرةً فَْليَْجَعْلهَا ُعْمَرةً   : اْلِحجه

ِحيِح َعْن نَْصِر ْبِن َعلِىٍّ اْلَجْهَضِمىِّ     . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

اَن َعْن ُشْعبَةَ أَهَله بِاْلَحجِّ     . َوَكَذلَِك قَالَهُ يَْحيَى ْبُن َكثِيٍر أَبُو َغسه

ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن إِْسَحاَق أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد  فهاُر َحده الصه

اَن األَْعَرَج َعنِ  ثَنَا ُشْعبَةُ َعْن قَتَاَدةَ قَاَل َسِمْعُت أَبَا َحسه ثَنَا ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرٍب َحده  اْلقَاِضى َحده

ْيفَِة ثُمه أُتَِى بِبََدنَتِِه فَأَْشَعَر أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم َصلهى الظُّْهَر بِِذى اْلُحلَ   : اْبِن َعبهاسٍ 

ا اْستََوْت بِِه َعلَى الْ  َم َعْنهَا، ثُمه أَتَى َراِحلَتَهُ فََرِكبَهَا فَلَمه بَْيَداِء َصْفَحةَ َسنَاِمهَا األَْيَمَن َوَسلََت الده

ِحيِح ِمْن َحِديِث ُشْعبَةَ   . أَهَله بِاْلَحجِّ     . أَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم في الصه

لَِمىُّ َوأَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحاِرِث اْلفَقِيهُ قَاالَ  ْحَمِن السُّ أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُعَمَر   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد الره

ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن َعيهاٍش حَ  ثَنَا أَبُو ِهَشاٍم َحده ثَنَا اْلُحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيَل َحده ثَنَا أَبُو اْلَحافِظُ َحده ده

ْحَمِن ْبِن األَْسَوِد َعْن أَبِيِه قَالَ  َحَجْجُت َمَع أَبِى بَْكٍر رضي َّللا عنه   : َحِصيٍن َعْن َعْبِد الره

دَ  َد َوَمَع ُعْثَماَن رضي َّللا عنه فََجره َد َوَمَع ُعَمَر رضي َّللا عنه فََجره    . فََجره



49 

 

ٍد  َعلِىُّ   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْينِ  ِ ْبِن بِْشَراَن أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمه ِد ْبِن َعْبِد َّللاه ْبُن ُمَحمه

ثَنَا أَبُو اْليََماِن أَْخبََرنِى ُشَعْيٌب أَْخبََرنَا نَافِعٌ  ثَنَا َعْبُد اْلَكِريِم ْبُن اْلهَْيثَِم َحده فهاُر َحده  أَنه اْبَن الصه

إِْن تَْفُصلُوا بَْيَن اْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة َوتَْجَعلُوا   : ُعَمَر رضي َّللا عنه َكاَن يَقُولُ  ُعَمَر َكاَن يَقُوُل إِنه 

   . اْلُعْمَرةَ في َغْيِر أَْشهُِر اْلَحجِّ أَتَمُّ لَِحجِّ أََحِدُكْم َوأَتَمُّ لُِعْمَرتِهِ 

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو قُ  ُد ْبُن   : تَْيبَةَ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه ةَ َحده َسْلُم ْبُن اْلفَْضِل األََدِمىُّ بَِمكه

ْهِرىُّ  ثَنَا أَبُو ُمْصَعٍب الزُّ ائُِغ َحده ثَنَا َعْبُد اْلَعِزيِز   : نَْصٍر الصه أَْحَمُد ْبُن أَبِى بَْكٍر َحده

َراَوْرِدىُّ َعْن ُعْثَماَن ْبِن َربِيَعةَ ْبِن أَبِى ِ َواْلَحَسِن اْبنِى  الده ْحَمِن َعْن أَبِيِه َعْن َعْبِد َّللاه َعْبِد الره

ِد ْبِن َعلِىٍّ َعْن أَبِيِهَما أَنه َعلِىه ْبَن أَبِى طَالٍِب رضي َّللا عنه قَالَ  يَا بُنَىه أَْفِرْد بِاْلَحجِّ   : ُمَحمه

   . فَإِنههُ أَْفَضلُ 

ِ أَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ْبُن أَ  ثَنَا   : بِى إِْسَحاَق اْلُمَزكِّى أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ُد ْبُن َعْبِد اْلَوههاِب أَْخبََرنَا َجْعفَُر ْبُن َعْوٍن أَْخبََرنَا اْلَمْسُعوِدىُّ َعِن اْلقَاِسِم ْبِن َعْبِد  ُمَحمه

 ِ ْحَمِن قَاَل قَاَل َعْبُد َّللاه ُدوا اْلَحجه   :  يَْعنِى اْبَن َمْسُعودٍ الره َوأَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى   . َجرِّ

افِِعىُّ َعِن  بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن قَاَل قَاَل الشه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس هَُو األََصمُّ أَْخبََرنَا الره اْبِن إِْسَحاَق َحده

ِ   : ُعلَيهةَ َعْن أَبِى َحْمَزةَ  أَنههُ أََمَر بِإِْفَراِد اْلَحجِّ   : َمْيُموٍن َعْن إِْبَراِهيَم َعِن األَْسَوِد َعْن َعْبِد َّللاه

   . قَاَل نُُسَكاِن أََحبُّ أَْن يَُكوَن لُِكلِّ َواِحٍد ِمْنهَُما َشَعٌث َوَسفَرٌ 

إِْحَراًما ُمْطلَقًا يَْنتَِظُر اْلقََضاَء َما يَُدلُّ َعلَى أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم أَْحَرَم   : باب

  ثُمه أََمَر بِإِْفَراِد اْلَحجِّ َوَمَضى في الَْحجِّ 

دٍ  ثَنَا أَبُو ُمَحمه ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا إِْسَحاُق   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه َجْعفَُر ْبُن هَاُروَن النهْحِوىُّ بِبَْغَداَد َحده

ثَْتنِى َعْمَرةُ ْبُن َصَدقَةَ حَ  ثَنِى يَْحيَى ْبُن َسِعيٍد َحده ثَنَا َخالُِد ْبُن َمْخلٍَد َحدهثَنَا ُسلَْيَماُن ْبُن باِلٍَل َحده ده

ْحَمِن قَالَْت َسِمْعُت َعائَِشةَ رضي َّللا عنها تَقُولُ  ِ صلى   : بِْنُت َعْبِد الره َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاه

ةَ أََمَر َّللا عليه وسلم لَِخمْ  ٍس بَقِيَن ِمْن ِذى اْلقَْعَدِة الَ نَُرى إاِله اْلَحجه َحتهى إَِذا َدنَْونَا ِمْن َمكه

فَا  ِ صلى َّللا عليه وسلم َمْن لَْم يَُكْن َمَعهُ هَْدٌى إَِذا طَاَف بِاْلبَيِْت يَْعنِى َوبَْيَن الصه َرُسوُل َّللاه

َما   : فَُدِخَل َعلَْينَا يَْوَم النهْحِر بِلَْحِم بَقٍَر فَقُْلتُ   : ائَِشةُ رضي َّللا عنهاقَالَْت عَ   . واْلَمْرَوِة أَْن يَِحله 

ِ صلى َّللا عليه وسلم َعْن أَْزَواِجهِ   : فَقِيلَ   ؟ هََذا فََذَكْرُت هََذا اْلَحِديَث   : قَالَ   . َذبََح َرُسوُل َّللاه

ٍد فَقَالَ  ِ   : لِْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمه    .  أَتَْتَك بِاْلَحِديِث َعلَى َوْجِههِ َوَّللاه

ِحيِح َعْن َخالِِد ْبِن َمْخلٍَد وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعِن اْلقَْعنَبِىِّ َعْن ُسلَْيَمانَ     . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ُد ْبُن   . يَى ْبِن َسِعيدٍ َوَكَذلَِك َرَواهُ َمالٌِك َواْبُن ُعيَْينَةَ َوَعْبُد اْلَوههاِب الثهقَفِىُّ َعْن يَحْ  َوأَْخبََرنَا ُمَحمه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا اْلَعبهاُس   : َعْبِد وأَْخبََرنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n89&p1#TOP
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ثَنَا األَعْ  ثَنَا ُمَحاِضٌر َحده وِرىُّ َحده ٍد الدُّ َمُش َعْن إِْبَراِهيَم َعِن األَْسَوِد َعْن َعائَِشةَ ْبُن ُمَحمه

ا َوالَ ُعْمَرةً   : رضي َّللا عنها قَالَتْ  ِ صلى َّللا عليه وسلم الَ نَْذُكُر َحج ً َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاه

ا َكاَن لَْيلَةُ النهْفِر َحاَضْت َصفِيهةُ  ا قَِدْمنَا أََمَرنَا أَْن نَِحله فَلَمه بِْنُت ُحيَىٍّ فَقَاَل النبي صلى َّللا  فَلَمه

  : قَالَتْ   .  ؟ َحْلقَى َعْقَرى َما أَُراهَا إاِله َحابَِستُُكْم قَاَل هَْل ُكْنِت طُْفِت يَْوَم النهْحرِ  )   : عليه وسلم

ِ إِنِّى لَْم أَُكْن أَ   : قَالَْت قُلْتُ   . فَاْنفِِرى  : قَالَ   . نََعمْ    . فَاْعتَِمِرى ِمَن التهْنِعيمِ   : قَالَ   . ْهلَلْتُ يَا َرُسوَل َّللاه

لًِجا فَقَالَ     . َمْوِعُدِك َكَذا َوَكَذا  : قَاَل فََخَرَج َمَعهَا أَُخوهَا قَاَل فَلَقِيَنَا ُمده

ٍد يُقَاُل إِنههُ اْبُن يَْحيَى َعْن ُمَحاِضٍر إِ  ِحيِح َعْن ُمَحمه َخَرْجنَا   : اله أَنههُ قَالَ َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ِ صلى َّللا عليه وسلم الَ نَْذُكُر إاِله اْلَحجه  َوَرَواهُ َعلِىُّ ْبُن ُمْسِهٍر َوَرَواهُ َعلِىُّ   . َمَع َرُسوِل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وس  : ْبُن ُمْسِهٍر َعِن األَْعَمِش بِإِْسنَاِدِه قَالَتْ  لم نُلَبِّى الَ َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاه

ا َوالَ ُعْمَرةً     . نَْذُكُر َحج ً

ثَنَا قَاِسُم ْبُن َزَكِريها اْلُمْقِرُئ َحده  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو اْلَولِيِد َحده ثَنَا ُسَوْيُد أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا َعلِىُّ ْبُن ُمْسِهٍر فََذَكَرهُ     . ْبُن َسِعيٍد َحده

ِحيِح َعْن ُسَوْيِد ْبِن َسِعيدٍ رَ  َوَرَواهُ َمْنُصوٌر َعْن إِْبَراِهيَم َوَرَواهُ َمْنُصوٌر   . َواهُ ُمْسلٌِم في الصه

   . َوالَ نَُرى إاِله أَنههُ اْلَحجُّ   : َعْن إِْبَراِهيَم فَقَاَل في اْلَحِديثِ 

ِد   : أَْخبََرنَاهُ أَبُو اْلَحَسنِ  ِد ْبِن إِْسَحاَق َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه ْبِن َعلِىٍّ اْلُمْقِرُئ أَْنبَأَنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه

ثَنَا َجِريُر ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد َعْن َمْنُصوٍر فََذكَ  بِيِع َحده ثَنَا أَبُو الره ثَنَا يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب َحده   . َرهُ َحده

ِحيِح َوُكلُّ َذلِكَ  ُ أَْعلَمُ  َوقَْد أَْخَرَجاهُ في الصه    . يَْرِجُع إِلَى َمْعنًى َواِحٍد َوَّللاه

ثَنَ  ِد ْبِن يَْحيَى قَاالَ َحده ِ اْلَحافِظُ َويَْحيَى ْبُن إِْبَراِهيَم ْبِن ُمَحمه ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ا أَبُو أَْخبََرنَا ُمَحمه

بِيُع ْبنُ   : اْلَعبهاسِ  ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا الره ثَنَا  ُمَحمه افِِعىُّ أَْخبََرنَا ُسْفيَاُن َحده ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه

ِ   : اْبُن طَاُوٍس َوإِْبَراِهيُم ْبُن َمْيَسَرةَ َوِهَشاُم ْبُن ُحَجْيٍر َسِمُعوا طَاُوًسا يَقُولُ  َخَرَج َرُسوُل َّللاه

ا َوالَ  ى َحج ً ُعْمَرةً يَْنتَِظُر اْلقََضاَء فَنََزَل َعلَْيِه صلى َّللا عليه وسلم ِمَن اْلَمِدينَِة الَ يَُسمِّ

فَا َواْلَمْرَوِة فَأََمَر أَْصَحابَهُ َمْن َكاَن ِمْنهُْم أَهَله بِاْلَحجِّ َولَْم يَُكْن َمعَ  هُ اْلقََضاُء َوهَُو بَْيَن الصه

ا اْستَْدبَْرُت لََما ُسْقُت اْلهَْدَى َولَِكنِّى لَِو اْستَْقبَْلُت َمْن أَْمِرى مَ   : هَْدٌى أَْن يَْجَعلَهَا ُعْمَرةً َوقَالَ 

فَقَاَم إِلَْيِه ُسَراقَةُ ْبُن َمالٍِك رضي   . لَبهْدُت َرْأِسى َوُسْقُت هَْديِى فَلَْيَس لي َمِحلٌّ إاِله َمِحلُّ هَْديِى

ِ اْقِض لَنَا قََضاَء قَْوٍم َكأَنهَما ُولِ   : َّللا عنه فَقَالَ  ُدوا اْليَْوَم أَُعْمَرتُنَا هَِذِه لَِعاِمنَا هََذا يَا َرُسوَل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم  ؟ أَْم لأِلَبَدِ  بَْل لأِلَبَِد َدَخلَِت اْلُعْمَرةُ في اْلَحجِّ إِلَى يَْوِم  )   : فَقَاَل َرُسوُل َّللاه

بَِما  )   : لَهُ النبي صلى َّللا عليه وسلمفََدَخل َعلِىٌّ رضي َّللا عنه ِمَن اْليََمِن فََسأَ   : قَالَ   . اْلقِيَاَمةِ 

ةَ   : لَبهْيَك إِْهالََل النبي صلى َّللا عليه وسلم َوقَاَل اآلَخرُ   : فَقَاَل أََحُدهَُما  .  ؟ أَْهلَلْتَ  لَبهْيَك َحجه

   . النبي صلى َّللا عليه وسلم
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يُِّد أَبُو اْلَحَسِن اْلَعلَِوىُّ أَْخبََرنَ  ثَنَا أَْخبََرنَا السه ِد ْبِن ُشَعْيٍب اْلبَْزَمْهَرانِىُّ َحده ِ ْبُن ُمَحمه ا َعْبُد َّللاه

دٍ  ثَنِى إِْبَراِهيُم ْبُن طَْهَماَن َعْن َجْعفَِر ْبِن ُمَحمه ثَنِى أَبِى َحده ِ َحده َعْن  أَْحَمُد ْبُن َحْفٍص ْبِن َعْبِد َّللاه

ِ األَْنصَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم بِاْلَمِدينَِة   : اِرىِّ أَنههُ قَالَ أَبِيِه َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه أَقَاَم َرُسوُل َّللاه

َن في النهاِس بِاْلَحجِّ قَاَل فَاْجتََمَع بِاْلَمِدينَِة بََشٌر َكثِيٌر فََخَرَج َرسُ  وُل تِْسَع ِحَجٍج لَْم يَُحجه ثُمه أَذه

ِ صلى َّللا عليه وسلم لَِخْمٍس بَقِيَن  ا َكاَن بِِذى اْلُحلَْيفَِة َصلهى َّللاه ِمْن ِذى اْلقِْعَدِة أَْو ألَْربٍَع فَلَمه

ا أََخَذْت بِِه في اْلبَْيداِء لَبهى َوأَْهلَْلنَا الَ نَْنِوى إاِله اْلَحجه     . ثُمه اْستََوى َعلَى َراِحلَتِِه فَلَمه

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَ  ِد ْبِن ِزيَاٍد أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمه ا أَبُو اْلفَْضِل ْبُن إِْبَراِهيَم َحده

ثَنَا إِْسَحاُق ْبُن إِْبَراِهيَم أَْخبََرنَا َحاتُِم ْبُن إِْسَماِعيَل َوأَْخبََرنَا أَ  بُو َعلِىٍّ َوأَْحَمُد ْبُن َسلََمةَ قَاالَ َحده

وْذبَاِرىُّ َواللهْفظُ لَهُ  ِجْستَانِىُّ   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  الرُّ ثَنَا أَبُو َداُوَد السِّ ُد ْبُن بَْكِر ْبِن َداَسةَ َحده ُمَحمه

اٍر َوُسلَْيَمانُ  ٍد النُّفَْيلِىُّ َوُعْثَماُن ْبُن أَبِى َشْيبَةَ َوِهَشاُم ْبُن َعمه ِ ْبُن ُمَحمه ثَنَا َعْبُد َّللاه ْبُن َعْبِد  َحده

ْحَمنِ  ثَنَا َحاتُِم ْبُن  الره ْىَء قَالُوا َحده َمْشقِيهاِن َوُربهَما َزاَد بَْعُضهُْم َعلَى بَْعٍض اْلَكلَِمةَ َوالشه الدِّ

ٍد َعْن أَبِيِه قَالَ  ثَنَا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمه ا اْنتَهَْينَا إِلَ   : إِْسَماِعيَل َحده ِ فَلَمه ْيِه َدَخْلنَا َعلَى َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه

ُد ْبُن َعلِىِّ ْبِن ُحَسْيٍن فَأَْهَوى بِيَِدِه إِلَى َرْأِسى   : َسأََل َعِن اْلقَْوِم َحتهى اْنتَهَى إِلَىه فَقُْلتُ  أَنَا ُمَحمه

ى األَْسفََل ثُمه َوَضَع َكفههُ بَْيَن ثَْديَىه َوأَنَا يَْوَمئٍِذ غُ  ى األَْعلَى ثُمه نََزَع ِزرِّ الٌَم َشابٌّ فَنََزَع ِزرِّ

الَِة   : فَقَالَ  ا ِشْئَت فََسأَْلتُهُ َوهَُو أَْعَمى َوَجاَء َوْقُت الصه َمْرَحبًا بَِك َوأَْهالً يَا اْبَن أَِخى َسْل َعمه

إِلَْيِه ِمْن  فَقَاَم في نَِساَجٍة ُمْلتَِحفًا بِهَا يَْعنِى ثَْوبًا ُمْلفَفًا ُكلهَما َوَضَعهَا َعلَى َمْنِكبِِه َرَجَع طََرفَاهَا

ِ   : ِصَغِرهَا فََصلهى بِنَا َوِرَداُؤهُ إِلَى َجْنبِِه َعلَى اْلِمْشَجِب فَقُْلتُ  ِة َرُسوِل َّللاه أَْخبِْرنِى َعْن َحجه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َمَكَث   : صلى َّللا عليه وسلم فَقَاَل بِيَِدِه فََعقََد تِْسًعا ثُمه قَالَ  إِنه َرُسوَل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َحاجٌّ تِ  َن في النهاِس في اْلَعاِشَرِة أَنه َرُسوَل َّللاه ْسَع ِسنِيَن لَْم يَُحجه ثُمه أَذه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َويَْعَمَل بِمِ  ْثِل فَقَِدَم اْلَمِدينَةَ بََشٌر َكثِيٌر ُكلُّهُْم يَْلتَِمُس أَْن يَأْتَمه بَِرُسوِل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َوَخَرْجنَا َمَعهُ َحتهى أَتَْينَا َذا اْلُحلَْيفَِة فََولََدْت َعَملِِه فَ  َخَرَج َرُسوُل َّللاه

ِ صلى َّللا  َد ْبَن أَبِى بَْكٍر فَأَْرَسلَْت إِلَى َرُسوِل َّللاه أَْسَماُء بِْنُت ُعَمْيٍس رضي َّللا عنها ُمَحمه

ِ   . اْغتَِسلِى َواْستَْذفِِرى بِثَْوٍب َوأَْحِرِمى  : فَقَالَ   ؟ عليه وسلم َكْيَف أَْصنَعُ  فََصلهى َرُسوُل َّللاه

صلى َّللا عليه وسلم فِى اْلَمْسِجِد ثُمه َرِكَب اْلقَْصَواَء َحتهى إَِذا اْستََوْت بِِه نَاقَتُهُ َعلَى اْلبَْيَداِء 

ْيِه ِمْن َراِكٍب َوَماٍش َوَعْن يَِمينِِه ِمْثُل َذلَِك َوَعْن قَاَل َجابٌِر نَظَْرُت إِلَى َمدِّ بََصِرى ِمْن بَْيَن يَدَ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم بَْيَن أَْظهُِرنَا َوَعلَْيِه  يََساِرِه ِمْثُل َذلَِك َوِمْن َخْلفِِه ِمْثُل َذلَِك َوَرُسوُل َّللاه

لَبهْيَك اللههُمه   : َشْىٍء َعِمْلنَا بِِه فَأَهَله بِالتهْوِحيدِ يَْنِزُل اْلقُْرآُن َوهَُو يَْعلَُم تَأِْويلَهُ فََما َعِمَل بِِه ِمْن 

َوأَهَله النهاُس بِهََذا   . لَبهْيَك لَبهْيَك الَ َشِريَك لََك لَبهْيَك إِنه الَْحْمَد َوالنِّْعَمةَ لََك َواْلُمْلَك الَ َشِريَك لَكَ 

ِ الهِذى يُِهلُّوَن بِِه فَلَْم يَُرده َعلَيْ  ِ صلى َّللا عليه وسلم َشْيئًا ِمْنهُ َولَِزَم َرُسوُل َّللاه ِهْم َرُسوُل َّللاه

نَا صلى َّللا عليه وسلم تَْلبِيَتَهُ قَاَل َجابٌِر لَْسنَا نَْنِوى إاِله اْلَحجه لَْسنَا نَْعِرُف اْلُعْمَرةَ َحتهى إَِذا أَتَيْ 

ْكَن فََرَملَ  َم إِلَى َمقَاِم إِْبَراِهيَم فَقََرأَ  اْلبَْيَت َمَعهُ اْستَلََم الرُّ َواتهِخُذوا  ) ثاَلَثًا َوَمَشى أَْربًَعا ثُمه تَقَده

فََجَعَل الَْمقَاَم بَْينَهُ َوبَْيَن اْلبَْيَت قَاَل فََكاَن أَبِى يَقُوُل قَاَل اْبُن نُفَْيٍل   ( ِمْن َمقَاِم إِْبَراِهيَم ُمَصل ًى

هُ َذَكَرهُ َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم قَاَل ُسلَْيَماُن َوالَ أَْعلَُمهُ إاِله قَاَل قَاَل َوُعْثَماُن َوالَ أَْعلَمُ 

ْكَعتَْيِن  ِ صلى َّللا عليه وسلم يَقَْرأُ في الره ُ أََحدٌ  ) َرُسوُل َّللاه قُْل يَا أَيُّهَا  ) وَ   ( قُْل هَُو َّللاه
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ا َدنَا ِمَن ثُمه َرَجَع إِلَى اْلبَيْ   ( اْلَكافُِرونَ  فَا فَلَمه ْكَن ثُمه َخَرَج ِمَن اْلبَاِب إِلَى الصه ِت فَاْستَلََم الرُّ

فَا قََرأَ  ِ  ) الصه فَا َواْلَمْرَوةَ ِمْن َشَعائِِر َّللاه فَا فََرقَِى َعلَْيِه   ( إِنه الصه ُ بِِه َوبََدأَ بِالصه نَْبَدأُ بَِما بََدأَ َّللاه

َ َوْحَدهُ َوقَالَ  َحتهى َرأَى اْلبَْيتَ  ُ َوْحَدهُ الَ َشِريَك لَهُ لَهُ اْلُمْلُك َولَهُ اْلَحْمُد   : فََكبهَر َّللاه الَ إِلَهَ إاِله َّللاه

ُ َوْحَدهُ أَْنَجَز َوْعَدهُ َونََصَر َعْبَدهُ وَ  هََزَم يُْحيِى َويُِميُت َوهَُو َعلَى ُكلِّ َشْىٍء قَِديٌر الَ إِلَهَ إاِله َّللاه

اٍت ثُمه نََزَل إِلَى اْلَمْرَوِة َحتهى إَِذا   . األَْحَزاَب َوْحَدهُ  ثُمه َدَعا بَْيَن َذلَِك َوقَاَل ِمْثَل هََذا ثاَلََث َمره

اْنَصبهْت قََدَماهُ َرَمَل في بَْطِن اْلَواِدى َحتهى إَِذا َصِعَد َمَشى َحتهى أَتَى اْلَمْرَوةَ فََصنََع َعلَى 

فَا َحتهى إَِذا َكاَن آِخُر الطهَواِف َعلَى الَْمْرَوِة قَالَ  اْلَمْرَوةِ  إِنِّى لَْو   : ِمْثَل َما َصنََع َعلَى الصه

هُ اْستَْقبَْلُت ِمْن أَْمِرى َما اْستَْدبَْرُت لَْم أَُسِق اْلهَْدَى َولََجَعْلتُهَا ُعْمَرةً فََمْن َكاَن ِمْنُكْم لَْيَس َمعَ 

ُروا إاِله النبي صلى َّللا عليه وسلم   . َوْليَْجَعْلهَا ُعْمَرةً  هَْدٌى فَْليَْحلِلْ  فََحله النهاُس ُكلُّهُْم َوقَصه

ِ أَلَِعاِمنَا هََذا أَْم لأِلَبَدِ   : َوَمْن َكاَن َمَعهُ هَْدٌى، فَقَاَم ُسَراقَةُ بُْن ُجْعُشٍم فَقَالَ  فََشبهَك   ؟ يَا َرُسوَل َّللاه

ِ ص هََكَذا   . َدَخلَِت اْلُعْمَرةُ في اْلَحجِّ   : لى َّللا عليه وسلم أََصابَِعهُ في األُْخَرى ثُمه قَالَ َرُسوُل َّللاه

تَْينِ  َوقَِدَم َعلِىٌّ رضي َّللا عنه ِمَن اْليََمِن بِبُْدِن النبي   : قَالَ   . الَ بَْل ألَبَِد أَبٍَد الَ بَْل ألَبَِد أَبَدٍ   : َمره

ْن َحله َولَبَِسْت ثِيَابًا َصبِيًغا َواْكتََحلَْت صلى َّللا عليه وسلم  فََوَجَد فَاِطَمةَ رضي َّللا عنها ِممه

أَبِى قَاَل َوَكاَن َعلِىٌّ   : قَالَتْ   ؟ َمْن أََمَرِك بِهََذا  : فَأَْنَكَر َعلِىٌّ رضي َّللا عنه َذلَِك َعلَْيهَا َوقَالَ 

ًشا َعلَى َذهَبْ   : رضي َّللا عنه يَقُوُل بِاْلِعَراقِ  ِ صلى َّللا عليه وسلم ُمَحرِّ ُت إِلَى َرُسوِل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم فِى الهِذى َذَكَرْت  فَاِطَمةَ في األَْمِر الهِذى َصنََعْتهُ ُمْستَْفتِيًا لَِرُسوِل َّللاه

َصَدقَْت َصَدقَْت َماَذا   : نِى بِهََذا فَقَالَ أَبِى أََمرَ   : َعْنهُ فَأَْخبَْرتُهُ أَنِّى أَْنَكْرُت َذلَِك َعلَيْهَا فَقَالَتْ 

ِ صلى َّللا عليه   : قَاَل قُْلتُ   . قُْلَت ِحيَن فََرْضَت اْلَحجه  اللههُمه إِنِّى أُِهلُّ بَِما أَهَله بِِه َرُسوُل َّللاه

ْلهَْدِى الهِذى قَِدَم بِِه َعلِىٌّ رضي َّللا قَاَل َوَكاَن َجَماَعةُ ا  . فَإِنه َمِعَى اْلهَْدَى فاَلَ تَْحلِلْ   : وسلم قَالَ 

عنه ِمَن اْليََمِن َوالهِذى أَتَى بِِه النبي صلى َّللا عليه وسلم ِمَن اْلَمِدينَِة ِمائَةً فََحله النهاُس ُكلُّهُْم 

ا َكاَن  ُروا إاِله النبي صلى َّللا عليه وسلم َوَمْن َكاَن َمَعهُ هَْدٌى قَاَل فَلَمه يَْوُم التهْرِويَِة َوقَصه

ِ صلى َّللا عليه وسلم فََصلهى بِِمنًى الظُّْهَر  هُوا إِلَى ِمنًى أَهَلُّوا بِاْلَحجِّ فََرِكَب َرُسوُل َّللاه َوَوجه

ْبَح ثُمه َمَكَث قَلِيالً َحتهى طَلََعِت الشهْمُس َوأََمَر بِقُبهٍة لَ  هُ ِمْن َواْلَعْصَر َواْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء َوالصُّ

 ِ ِ صلى َّللا عليه وسلم َوالَ تَُشكُّ قَُرْيٌش أَنه َرُسوَل َّللاه َشَعٍر فَُضِربَْت بِنَِمَرةَ فََساَر َرُسوُل َّللاه

صلى َّللا عليه وسلم َواقٌِف ِعْنَد الَْمْشَعِر اْلَحَراِم بِاْلُمْزَدلِفَِة َكَما َكانَْت قَُرْيٌش تَْصنَُع في 

ِ صلى َّللا عليه وسلم َحتهى أَتَى َعَرفَةَ فََوَجَد اْلقُبهةَ قَْد ُضِربَْت لَهُ اْلَجاِهلِيهِة فَأَ  َجاَز َرُسوُل َّللاه

بِنَِمَرةَ فَنََزَل بِهَا َحتهى إَِذا َزاَغِت الشهْمُس أََمَر بِاْلقَْصَواِء فَُرِحلَْت لَهُ فََرِكَب َحتهى أَتَى بَْطَن 

إِنه ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َعلَْيُكْم َحَراٌم َكُحْرَمِة يَْوِمُكْم هََذا في   : قَالَ اْلَواِدى فََخطََب النهاَس فَ 

 َشْهِرُكْم هََذا في بَلَِدُكْم هََذا أاَلَ إِنه ُكله َشْىٍء ِمْن أَْمِر اْلَجاِهلِيهِة تَْحَت قََدَمىه َمْوُضوٌع َوِدَماءُ 

لُ  َدُم   : َوقَاَل ُسلَْيَمانُ   . َدُم اْبِن َربِيَعةَ   : قَاَل ُعْثَمانُ   . َدٍم أََضُعهُ ِدَماُؤنَا اْلَجاِهلِيهِة َمْوُضوَعةٌ َوأَوه

َكاَن ُمْستَْرَضًعا في بَنِى َسْعٍد قَتَلَْتهُ   : َوقَاَل بَْعُض هَُؤالَءِ   . َربِيَعةَ ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد اْلُمطهلِبِ 

ُل ِربًا أََضُع ِربَانَا ِربَا َعبهاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطهلِِب فَإِنههُ هَُذْيٌل، َوِربَا اْلَجاهِ  لِيهِة َمْوُضوٌع َوأَوه

ِ َواْستَْحلَْلتُْم فُُروَجهُ  َ في النَِّساِء فَإِنهُكْم أََخْذتُُموهُنه بِأََمانَِة َّللاه ِ َمْوُضوٌع ُكلُّهُ اتهقُوا َّللاه نه بَِكلَِمِة َّللاه

لَُكْم َعلَْيِهنه أَْن ال يُوِطْئَن فُُرَشُكْم أََحًدا تَْكَرهُونَهُ فَإِْن فََعْلَن فَاْضِربُوهُنه َضْربًا َغْيَر َوإِنه 

ٍح َولَهُنه َعلَْيُكْم ِرْزقُهُنه َوِكْسَوتُهُنه بِاْلَمْعُروِف َوإِنِّى قَْد تََرْكُت فِيُكْم َما لَْم تَِضلُّوا بَ  ْعَدهُ إِِن ُمبَرِّ
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ِ َوأَْنتُْم َمْسئُولُوَن َعنِّى فََما أَْنتُْم قَائِلُونَ ا ْيَت   : قَالُوا  . ْعتََصْمتُْم بِِه ِكتَاُب َّللاه نَْشهَُد أَنهَك بَلهْغَت َوأَده

َماِء َويَْنُكبُهَا إِلَى النهاسِ  بهابَِة يَْرفَُعهَا إِلَى السه للههُمه اْشهَْد اللههُمه ا  : َونََصْحَت ثُمه قَاَل بِإِْصبَِعِه السه

َن باِلٌَل ثُمه أَقَاَم فََصلهى الظُّْهَر ثُمه أَقَاَم فََصلهى الَْعْصَر لَْم يَُصلِّ بَْينَهَُما   . اْشهَْد اللههُمه اْشهَدْ  ثُمه أَذه

َخَراِت َوَجَعَل  َشْيئًا ثُمه َرِكَب اْلقَْصَواَء َحتهى أَتَى اْلَمْوقَِف فََجَعَل بَْطَن نَاقَتِهِ  اْلقَْصَواِء إِلَى الصه

ْفَرةُ َحْبَل اْلُمَشاِة بَْيَن يََدْيِه فَاْستَْقبََل اْلقِْبلَةَ فَلَْم يََزْل َواقِفًا َحتهى َغَربَِت الشهْمُس َوَذهَبَِت الصُّ 

 ِ  صلى َّللا عليه وسلم َوقَْد قَلِيالً ِحيَن َغاَب اْلقُْرُص َوأَْرَدَف أَُساَمةَ َخْلفَهُ فََدفََع َرُسوُل َّللاه

َك َرْحلِِه َويَقُوُل بِيَِدِه اْليُْمنَى َماَم َحتهى إِنه َرأَْسهَا لَيُِصيُب ُمَورِّ ِكينَةُ   : َشنََق لِْلقَْصَواِء الزِّ السه

ِكينَةُ  َحتهى تَْصَعَد َحتهى أَتَى ُكلهَما أَتَى َحْبالً ِمَن اْلِحبَاِل أَْرَخى لَهَا قَلِيالً   . أَيُّهَا النهاُس السه

ْينَهَُما اْلُمْزَدلِفَةَ فََجَمَع بَْيَن اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء بِأََذاٍن َواِحٍد َوإِقَاَمتَْيِن قَاَل ُعْثَماُن َولَْم يَُسبِّْح بَ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم َحتهى طَلََع ا ْلفَْجُر فََصلهى اْلفَْجَر َشْيئًا ثُمه اتهفَقُوا ثُمه اْضطََجَع َرُسوُل َّللاه

ْبُح قَاَل ُسلَْيَماُن بِأََذاٍن َوإِقَاَمٍة ثُمه اتهفَقُوا ثُمه َرِكَب اْلقَْصَواَء َحتهى أَتَ  ى ِحيَن تَبَيهَن لَهُ الصُّ

َ َوَكبهَرهُ َوهَلهلَهُ اْلَمْشَعَر اْلَحَراَم فََرقَِى َعلَيِْه قَاَل ُعْثَماُن َوُسلَْيَماُن فَاْستَْقبََل اْلقِْبلَةَ فَحَ  َزاَد   . ِمَد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَْبَل أَ  ا ثُمه َدفََع َرُسوُل َّللاه َدهُ فَلَْم يََزْل َواقِفًا َحتهى أَْسفََر ِجد ً ْن ُعْثَماُن َوَوحه

ا َدفََع   . َعِر أَْبيََض َوِسيًماتَْطلَُع الشهْمُس َوأَْرَدَف اْلفَْضَل ْبَن َعبهاٍس َوَكاَن َرُجالً َحَسَن الشه  فَلَمه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َمره الظُُّعُن يَْجِريَن فَطَفَِق اْلفَْضُل يَْنظُُر إِلَْيِهنه فََوَضَع  َرُسوُل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم يََدهُ َعلَى َوْجِه اْلفَْضِل َوَصَرَف الْفَْضُل َوْجهَهُ إِلَى الشِّ  قِّ َرُسوُل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َوْجهَهُ إِلَى الشِّقِّ اآلَخِر َوَصَرَف اْلفَْضُل  َل َرُسوُل َّللاه اآلَخِر َوَحوه

َك قَلِيالً ثُمه َسلََك طَِريَق اْلُوْسطَى  ًرا َحره َوْجهَهُ إِلَى الشِّقِّ اآلَخِر يَْنظُُر َحتهى إَِذا أَتَى ُمَحسِّ

َجْمَرِة اْلُكْبَرى َحتهى أَتَى اْلَجْمَرةَ الهتِى ِعْنَد الشهَجَرِة فََرَماهَا بَِسْبِع الهتِى تُْخِرُجَك َعلَى الْ 

َحَصيَاٍت يَُكبُِّر َمَع ُكلِّ َحَصاٍة ِمْنهَا َحَصى اْلَخَذِف فََرَمى ِمْن بَْطِن الَْواِدى ثُمه اْنَصَرَف 

ِ صلى َّللا عليه وسلم إِلَى اْلَمْنَحِر فَ  نََحَر بِيَِدِه ثاَلَثًا َوِستِّيَن َوأََمَر َعلِي ًا رضي َّللا َرُسوُل َّللاه

 عنه فَنََحَر َما َغبََر يَقُوُل َما بَقَِى َوأَْشَرَكهُ في هَْديِِه ثُمه أََمَر ِمْن ُكلِّ بََدنٍَة بِبَْضَعٍة فَُجِعلَْت في

ثُمه أَفَاَض قَاَل ُسلَْيَماُن ثُمه َرِكَب فَأَفَاَض  قِْدٍر فَطُبَِخْت فَأََكالَ ِمْن لَْحِمهَا َوَشِربَا ِمْن َمَرقِهَا

ةَ الظُّْهَر ثُمه أَتَى بَنِى َعْبِد اْلُمطهلِِب  ِ صلى َّللا عليه وسلم إِلَى اْلبَْيِت فََصلهى بَِمكه َرُسوُل َّللاه

لِبَُكُم النهاُس َعلَى ِسقَايَتُِكْم لَنََزْعُت اْنِزُعوا بَنِى َعْبِد اْلُمطهلِِب فَلَْوالَ أَْن يَغْ   : َوهُْم يَْسقُوَن فَقَالَ 

   . فَنَاَولُوهُ َدْلًوا فََشِرَب ِمْنهُ   . َمَعُكمْ 

ِحيِح َعْن إِْسَحاَق ْبِن إِْبَراِهيَم َوأَبِى بَْكِر ْبِن أَبِى َشْيبَةَ َوقَالَ  َدُم اْبِن   : َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

   . َربِيَعةَ 

  اَر اْلقَِراَن َوَزَعَم أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم َكاَن قَاِرنًاَمِن اْختَ   : باب

 ِ ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ اْلَحافِظُ َحده ِد ْبِن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنَا أَبُو اْلَحَسنِ ُعمَ   : يَْحيَى َوأَْخبََرنَا أَبُو َحاِزمٍ  ُد ْبُن َعْبِد   : ُر ْبُن أَْحَمَد اْلَعْبَدِوىُّ اْلَحافِظُ َحده ُمَحمه

ِد ْبِن اْلُحَسْيِن التُّْرُك قَاالَ حَ  ِ ْبِن إِْبَراِهيَم ْبِن َعْبَدةَ التهِميِمىُّ أَْخبََرنَا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمه ثَنَا يَْحيَى َّللاه ده
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بََرنَا هَُشْيُم ْبُن بَِشيٍر َعْن يَْحيَى ْبِن أَبِى إِْسَحاَق َوَعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن ُصهَْيٍب َوُحَمْيٍد ْبُن يَْحيَى أَخْ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم أَهَله بِِهَما َجِميًعا  : أَنههُْم َسِمُعوا أَنََس ْبَن َمالٍِك قَالَ    : َسِمْعُت َرُسوَل َّللاه

ا ا لَبهْيَك ُعْمَرةً َوَحج ً    . لَبهْيَك ُعْمَرةً َوَحج ً

ِحيِح َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى    . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا   : َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ِد ْبِن إِْسَحاَق َحده ٍد اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ثَنَ  ِ يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب َحده ثَنَا ُحَمْيٌد الطهِويُل َعْن بَْكِر ْبِن َعْبِد َّللاه ثَنَا هَُشْيٌم َحده بِيِع َحده ا أَبُو الره

اْلُمَزنِىِّ قَاَل َسِمْعُت أَنََس ْبَن َمالٍِك قَاَل َسِمْعُت النبي صلى َّللا عليه وسلم يُلَبِّى بِاْلُعْمَرِة 

ْثُت بِذَ  إِنهَما أَهَله بِاْلَحجِّ َوْحَدهُ قَاَل فَلَقِيُت   : لَِك اْبَن ُعَمَر فَقَاَل اْبَن ُعَمرَ َواْلَحجِّ َجِميًعا قَاَل فََحده

ْثتُهُ بِقَْوِل اْبَن ُعَمَر فَقَالَ  ِ صلى َّللا عليه   : أَنًَسا فََحده ونَنَا إاِله ِصْبيَانًا َسِمْعُت َرُسوَل َّللاه َما يَُعدُّ

ةً لَبهْيَك ُعْمرَ   : وسلم يَقُولُ     . ةً َوَحجه

ِحيِح َعْن ُسَريِْج ْبِن يُونَُس َعْن هَُشْيٍم َوأَْخَرَجهُ الْبَُخاِرىُّ ِمْن َحِديِث بِْشِر  َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ِل َعْن ُحَمْيدٍ     . ْبِن اْلُمفَضه

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو بَْكرٍ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ أَْحَمُد ْبُن اْلَحسَ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه   : ِن اْلقَاِضى قَاالَ َحده

ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا اْلَعبهاُس ْبُن اْلَولِيِد ْبِن َمْزيٍَد أَْخبََرنِى أَبِى َحدهثَنَا َسِعيُد ْبُن َعبْ  ِد ُمَحمه

بَِم أَهَله   : ُعَمَر رضي َّللا عنه فَقَالَ  أَنه َرُجالً أَتَى اْبنَ   : اْلَعِزيِز َعْن َزْيِد ْبِن أَْسلََم َوَغْيِرهِ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  اْبُن ُعَمَر أَهَله بِاْلَحجِّ فَاْنَصَرَف ثُمه أَتَاهُ ِمَن اْلَعاِم   : َرُسوُل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ   : اْلُمْقبِِل فَقَالَ  ٍل قَالَ أَلَْم تَأْتِنِ   : بَِم أَهَله َرُسوُل َّللاه بَلَى   : ى َعاَم أَوه

إِنه أَنََس ْبَن َمالٍِك َكاَن   : َولَِكنه أَنََس ْبَن َمالٍِك يَْزُعُم أَنههُ قََرَن قَاَل اْبُن ُعَمَر رضي َّللا عنه

 ِ ُءوِس َوإِنِّى ُكْنُت تَْحَت نَاقَِة َرُسوِل َّللاه فَاِت الرُّ صلى َّللا عليه  يَْدُخُل َعلَى النَِّساِء َوهُنه ُمَكشه

نِى لَُعابُهَا أَْسَمُعهُ يُلَبِّى بِاْلَحجِّ     . وسلم يََمسُّ

ثَنَا أَبُو َسلَمَ  ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ُد ْبُن بَْكٍر َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه ُموَسى   : ةَ أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ

ثَنَا أَيُّوُب عَ  ثَنَا ُوهَْيٌب َحده أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم بَاَت بِهَا   : ْن أَبِى قاِلَبَةَ َعْن أَنَسٍ َحده

بهَر يَْعنِى بِِذى اْلُحلَْيفَِة َحتهى أَْصبََح ثُمه َرِكَب َحتهى إَِذا اْستََوْت بِِه َعلَى اْلبَْيَداِء َحِمَد َوَسبهَح َوكَ 

ا قَِدْمنَا أََمَر النهاُس فََحلُّوا َحتهى إَِذا َكاَن يَْوُم ثُمه أَهَله بَِحجٍّ َوُعْمَرٍة َوأَهَله النه  اُس بِِهَما فَلَمه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َسْبَع بََدنَاٍت بِيَِدِه قِيَاًما    . التهْرِويَِة أَهَلُّوا بِاْلَحجِّ َونََحَر َرُسوُل َّللاه

ِحيِح َعْن ُموَسى ْبِن     . إِْسَماِعيلَ َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه
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اُد ْبُن َزْيٍد َعْن أَيُّوَب فَأََضاَف َذلَِك إِلَى َغْيِر النبي  َكَذا قَاَل ُوهَْيٌب َعْن أَيُّوَب َوَرَواهُ َحمه

   . صلى َّللا عليه وسلم

ٍد اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ثَنَا َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه ِد ْبِن إِْسَحاَق َحده

ثَنَا ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرٍب َوأَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَحْ  َمُد يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب َحده

ثَنَا أَبُو الره  ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َعْمٍرو اْلقَِطَرانِىُّ َحده فهاُر َحده اٌد َعْن ْبُن ُعبَْيٍد الصه ثَنَا َحمه بِيِع قَاالَ َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم الظُّْهَر   : أَيُّوَب َعْن أَبِى قاِلَبَةَ َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَالَ  َصلهى َرُسوُل َّللاه

ْصُرُخوَن بِِهَما َجِميًعا َوَسِمْعتُهُْم يَ   : بِاْلَمِدينَِة أَْربًَعا َواْلَعْصَر بِِذى اْلُحلَْيفَِة َرْكَعتَْيِن قَاَل أَنَسٌ 

بِيِع يَْصُرُخوَن ُصَراًخا بِاْلَحجِّ   . اْلَحجِّ َواْلُعْمَرةِ  لَْفظُ َحِديِث ُسلَْيَماَن َوفِى ِرَوايَِة أَبِى الره

   . َواْلُعْمَرةِ 

ِحيِح َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن َحْرٍب وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن أَبِ  بِيعِ َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه َوأَْخبََرنَا   . ى الره

ثَ  ِ ْبُن َجْعفَِر ْبِن ُدُرْستَُوْيِه َحده نَا يَْعقُوُب أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن اْلفَْضِل اْلقَطهاُن بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه

اٌد فََذَكَرهُ بِنَحْ  ثَنَا َحمه ثَنَا ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرٍب َحده َسِمَع أَبُو قاِلَبَةَ   : ِوِه قَاَل ُسلَْيَمانُ ْبُن ُسْفيَاَن َحده

َسِمْعُت النبي   : هََذا ِمْن أَنٍَس َوهَُو فَقِيهٌ َوَرَوى ُحَمْيٌد َويَْحيَى ْبُن أَبِى إِْسَحاَق َعْن أَنٍَس قَالَ 

ِحيحُ  أَنه   : َما قَاَل أَبُو قاِلَبَةَ  صلى َّللا عليه وسلم يُلَبِّى بُِعْمَرٍة َوَحجٍّ قَاَل َولَْم يَْحفَظَا إِنهَما الصه

النبي صلى َّللا عليه وسلم أَْفَرَد الَْحجه َوقَْد َجَمَع بَْعُض أَْصَحاِب النبي صلى َّللا عليه وسلم 

ْلَكالََم أَْو بَْيَن اْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة فَإِنهَما َسِمَع أَنٌَس أُولَئَِك الهِذيَن َجَمُعوا بَْيَن اْلَحجِّ َوالُْعْمَرِة هََذا ا

   . نَْحَوهُ 

ْيُخ قَْد َرَواهُ َجَماَعةٌ َعْن أَنٍَس َكَما َرَواهُ يَْحيَى ْبُن أَبِى إِْسَحاَق َوَرَواهُ ُوهَْيٌب َعْن  قَاَل الشه

ْيَرهُ َكْيَف يُِهلُّ يَُعلُِّمهُ غَ  ) أَيُّوَب فَااِلْشتِبَاهُ َوقََع ألَنٍَس الَ لَِمْن ُدونَهُ َويُْحتََمُل أَْن يَُكوَن َسِمَعهُ 

ُ أَْعلَُم َوقَْد ُرِوَى َمْن َوْجٍه آَخَر َعْن أَنَسٍ     . بِاْلقَِراِن الَ أَنههُ يُِهلُّ بِِهَما َعْن نَْفِسِه َوَّللاه

ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن سَ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو النهْضِر اْلفَقِيهُ َحده ِعيٍد َواْلَحَسُن ْبُن أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا هُْدبَةُ ْبُن َخالٍِد َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو ِ األَِديُب أَْخبََرنَا أَبُو   : ُسْفيَاَن قَاالَ َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا هُْدبَةُ ْبُن بَْكٍر اإِلْسَماِعيلِىُّ أَْخبََرنَا إِْبَراِهيُم ْبُن هَاِشٍم َوأَْخبََرنِى أَبُو يَْعلَى َوا ْلَحَسُن قَالُوا َحده

ثَنَا قَتَاَدةُ أَنه أَنََس ْبَن َمالٍِك أَْخبََرهُ  اٌم َحده ثَنَا هَمه ِ   : َخالٍِد َحده اْعتََمَر أَْربََع ُعَمٍر ُكلُّهُنه  ) أَنه نَبِىه َّللاه

تِِه عُ  ْمَرةَ اْلُحَدْيبِيَِة أَْو َزَمَن اْلُحَدْيبِيَِة في ِذى اْلقِْعَدِة في ِذى اْلقِْعَدِة إاِله اْلُعْمَرةَ الهتِى َمَع َحجه

ى َوُعْمَرةً ِمَن اْلَعاِم اْلُمْقبِِل في ِذى الْقِْعَدِة َوُعْمَرةً ِمَن اْلِجْعَرانَِة َحْيُث قََسَم َغنَائَِم ُحنَْيٍن في ذِ 

تِهِ  ِحيَح َعْن هُْدبَةَ ْبِن َخالِدٍ َرَواهُ اْلبَُخارِ   . اْلقَْعَدِة َوُعْمَرةً َمَع َحجه َوإِنهَما   . ىُّ َوُمْسلٌِم في الصه

َوقَْد ُرِوَى أَْيًضا َعْن َوقَْد ُرِوَى أَْيًضا َعْن َغْيِر   . يَقُوُل َذلَِك أَنٌَس َعلَى َما ِعْنَدهُ ِمْن أَنههُ قََرنَ 

ثَنَا أَبُو أَنَِس ْبِن َمالٍِك َوفِى ثُبُوتِِه نَظٌَر أَْخبََرنَاهُ أَبُ  ُد ْبُن بَْكٍر َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه و َعلِىٍّ الرُّ

ثَنَا أَبُو إِْسَحاَق َعْن ُمَجاِهٍد قَالَ  ثَنَا ُزهَْيٌر َحده ثَنَا النُّفَْيلِىُّ َحده ُسئَِل اْبُن ُعَمَر َكِم اْعتََمَر   : َداُوَد َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم  تَْينِ   : فَقَالَ   ؟ َرُسوُل َّللاه لَقَْد َعلَِم اْبُن   : فَقَالَْت َعائَِشةُ رضي َّللا عنها  . َمره
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ِة اْلَوَداعِ  تِى قََرنَهَا في َحجه
ِ صلى َّللا عليه وسلم قَِد اْعتََمَر ثاَلَثًا ِسَوى اله   . ُعَمَر أَنه َرُسوَل َّللاه

  . َوايَةُ الثهانِيَةُ َعْن َمْنُصوٍر َعْن ُمَجاِهٍد لَْيَس فِيهَا هََذاَكَذا َرَواهُ أَبُو إِْسَحاَق َعْن ُمَجاِهٍد َوالرِّ 

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو اْلفَْضلِ  ِ أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن إِْبَراِهيَم   : أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َسلَ  ثَنَا اْلُمَزكِّى َحده ثَنَا قُتَْيبَةُ ْبُن َسِعيٍد َوإِْسَحاُق ْبُن إِْبَراِهيَم قَاَل قُتَْيبَةُ َحده َمةَ َحده

بَْيِر   : َوقَاَل إِْسَحاُق أَْخبََرنَا َجِريٌر َعْن َمْنُصوٍر َعْن ُمَجاِهٍد قَالَ  َدَخْلُت أَنَا َوُعْرَوةُ ْبُن الزُّ

ِ ْبنُ  ُعَمَر َجالٌِس إِلَى ُحْجَرِة َعائَِشةَ رضي َّللا عنها َوإَِذا نَاٌس في  اْلَمْسِجَد فَإَِذا َعْبُد َّللاه

َحى قَاَل فََسأَْلنَاهُ َعْن َصالَتِِهْم فَقَالَ  َكِم   : بِْدَعةٌ قَاَل ثُمه قَالُوا لَهُ   : اْلَمْسِجَد يَُصلُّوَن َصالَةَ الضُّ

بَهُ أَْربَ   : قَالَ   ؟ اْعتََمَر النبي صلى َّللا عليه وسلم  ًعا إِْحَداهُنه في َرَجٍب قَاَل فََكِرْهنَا أَْن نَُكذِّ

 َونَُرده َعلَْيِه قَاَل َوَسِمْعنَا اْستِنَاَن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن رضي َّللا عنها َخْلَف اْلُحْجَرِة قَاَل فَقَالَ 

ْه أَلَْم تَْسَمِعى إِلَى َما يَقُوُل أَبُو عَ   : ُعْرَوةُ  ْحَمِن قَالَتْ يَا أُمه إِنه   : َما يَقُوُل قَاَل يَقُولُ   : ْبِد الره

ِ صلى َّللا عليه وسلم اْعتََمَر أَْربََع ُعَمٍر إِْحَداهُنه في َرَجٍب قَالَتْ  ُ أَبَا   : َرُسوَل َّللاه يَْرَحُم َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم ُعْمَرةً  ْحَمِن َما اْعتََمَر َرُسوُل َّللاه إاِله َوهَُو َشاِهٌد َوَما اْعتََمَر  َعْبِد الره

   . في َرَجٍب قَطُّ 

ِحيِح َعْن قُتَْيبَةَ وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن إِْسَحاَق ْبِن إِْبَراِهيَم َوَكَذلَِك َرَواهُ  َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

بَْيِر َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها في هَِذِه اْلقَصه  ِة َولَْيَس فِيهَا َما في ِرَوايَِة أَبِى ُعْرَوةُ ْبُن الزُّ

ِ ْبِن بِْشَراَن بِبَْغَداَد   . إِْسَحاقَ  ِد ْبِن َعْبِد َّللاه ِد أَْخبََرنَاهُ َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه أَْخبََرنَاهُ َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ثَنَا يَْحيَى ْبُن َجْعفٍَر أَْخبَرَ  اُز َحده زه ثَنَا اْبُن ُجَرْيٍج أَْخبََرنَا أَبُو َجْعفٍَر الره اُك ْبُن َمْخلٍَد َحده حه نَا الضه

ثَنِى ُعْرَوةُ قَالَ  ُكْنُت أَنَا َواْبُن ُعَمَر ُمْستَنَِدْيِن إِلَى ُحْجَرِة َعائَِشةَ رضي َّللا   : َعْن َعطَاٍء َحده

َواِك تَْستَنُّ فَقُْلتُ  ِ   : عنها َوأَنَا أَْسَمُع َصْوَت السِّ  صلى َّللا عليه وسلم فِى اْعتََمَر َرُسوُل َّللاه

ِ   : نََعْم قُْلتُ   : َرَجٍب قَالَ  ْحَمِن يَقُوُل اْعتََمَر َرُسوُل َّللاه تَاْه أََما تَْسَمِعيَن َما يَقُوُل أَبُو َعْبِد الره يا أُمه

ْحَمِن َما ا  : صلى َّللا عليه وسلم فِى َرَجٍب فَقَالَتْ  ُ أَبَا َعْبِد الره ِ يَْرَحُم َّللاه ْعتََمَر َرُسوُل َّللاه

ْحَمِن َمَعهُ  ِ صلى َّللا   . صلى َّللا عليه وسلم ِمْن ُعْمَرٍة إاِله َوأَبُو َعْبِد الره َما اْعتََمَر َرُسوُل َّللاه

   . عليه وسلم فِى َرَجبٍ 

اِك وَرَواهُ ُمْسلٌِم َمنْ  حه ِحيِح َعْن أَبِى َعاِصٍم الضه َوْجٍه آَخَر َعِن اْبِن  َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ٍد اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا   : َوقَْد أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن َوقَْد أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . ُجَرْيجٍ  َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ثَنَا َعْبُد األَْعلَ  ثَنَا يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب َحده ِد ْبِن إِْسَحاَق َحده ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه اٍد َحده ى ْبُن َحمه

أَنه النبي صلى َّللا   : َداُوُد اْلَعطهاُر َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها

الٍ  هُ َوَرَواهُ َمالُِك ْبُن أَنٍَس َوَرَوا  . عليه وسلم اْعتََمَر ُعْمَرتَْيِن في ِذى اْلقِْعَدِة َوُعْمَرةً في َشوه

أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم لَْم يَْعتَِمْر إاِله   : َمالُِك ْبُن أَنٍَس َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيهِ 

اٍل َوثِْنتَْيِن في ِذى اْلقِْعَدةِ  دُ   . ثاَلَثًا إِْحَداهُنه في َشوه  أَْخبََرنَاهُ أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه

ثَنَا َمالٌِك فََذَكَرهُ  ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر َحده ُد ْبُن إِْبَراِهيَم َحده ثَنَا ُمَحمه َوقَْد ُرِوَى   . ْبُن َجْعفٍَر اْلُمَزكِّى َحده

َعْن أَبِى َوقَْد ُرِوَى َعْن أَبِى إِْسَحاَق َعِن اْلبََراِء ْبِن َعاِزٍب َولَْيَس بَِمْحفُوٍظ أَْخبََرنَا أَبُو 

ثَنَا أَبُو َغسهانَ الْ  ٍد اْلِمْصِرىُّ َحده ثَنَا   : ُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن أَْخبََرنَا َعلِىُّ بُْن ُمَحمه َمالُِك ْبُن يَْحيَى َحده
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  : يَِزيُد ْبُن هَاُروَن أَْخبََرنَا َزَكِريها ْبُن أَبِى َزائَِدةَ َعْن أَبِى إِْسَحاَق َعِن الْبََراِء ْبِن َعاِزٍب قَالَ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم ثاَلََث ُعَمٍر ُكلُّهُنه في ِذى الْقِْعَدِة فَقَالَْت َعائَِشةُ  اْعتََمَر َرُسوُل َّللاه

َوقَْد ُرِوَى في   . لَقَْد َعلَِم أَنههُ اْعتََمَر أَْربََع ُعَمٍر بُِعْمَرتِِه الهتِى َحجه َمَعهَا  : رضي َّللا عنها

ِ َولَْيَس بَِصِحيٍح أَْخبََرنَاهُ أَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحاِرِث َحِديِث َوقَْد ُرِوَى ف ي َحِديِث َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه

دُ  ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن أَبِى َداُوَد َوُمَحمه ْبُن  اْلفَقِيهُ األَْصبَهَانِىُّ أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُعَمَر اْلَحافِظُ َحده

ْلقَاِسُم ْبُن إِْسَماِعيَل أَبُو ُعبَْيٍد َوُعْثَماُن ْبُن َجْعفٍَر اللهبَاُن َوَغْيُرهُْم قَالُوا َجْعفَِر ْبِن ُرِميٍس َوا

ثَنَا ُسْفيَاُن الثهْوِرىُّ َعْن َجْعفَرِ  ثَنَا َزْيُد ْبُن اْلُحبَاِب َحده وفِىُّ َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن يَْحيَى الصُّ  ْبِن َحده

ٍد َعْن أَبِيِه  ِ قَالَ ُمَحمه َحجه النبي صلى َّللا عليه وسلم ثاَلََث ِحَجٍج   : َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه

ةً قََرَن َمَعهَا ُعْمَرةً  تَْيِن قَْبَل أَْن يُهَاِجَر َوَحجه َوَكْيَف يَُكوُن هََذا َصِحيًحا َوقَْد َرَوْينَا ِمْن   . َحجه

ى َّللا عليه وسلم ِخالَُف هََذا َوقَْد قَاَل أَبُو ِعيَسى أَْوُجٍه َعْن َجابٍِر في إِْحَراِم النبي صل

َد ْبَن إِْسَماِعيَل اْلبَُخاِرىه َعْن هََذا اْلَحِديِث فَقَالَ  هََذا َحِديٌث َخطَأٌ َوإِنهَما   : التِّْرِمِذىُّ َسأَْلُت ُمَحمه

َكاَن َزْيُد ْبُن اْلُحبَاِب إَِذا َرَوى ِحْفظًا ُربهَما وَ   : قَاَل اْلبَُخاِرىُّ   . ُرِوَى هََذا َعِن الثهْوِرىِّ ُمْرَسالً 

ْيُخ َوقَْد ُرِوَى في َحِديِث اْبِن َعبهاٍس َولَْيَس   . َغلِطَ في الشهْىءِ  ْيُخ َوقَْد ُرِوَى قَاَل الشه قَاَل الشه

ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن بَِمْحفُوٍظ أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحمَ  فهاُر َحده ُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

ْحَمِن اْلَعطهاُر ح َوأَخْ  ثَنَا َداُوُد ْبُن َعْبِد الره ِ ْبِن يُونَُس َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد َّللاه بََرنَا إِْسَحاَق َحده

فهاُء أَْخبََرنَا   : بََرنَا أَبُو َعلِىٍّ ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن قَتَاَدةَ أَخْ   : أَبُو نَْصرٍ  ٍد الره َحاِمُد ْبُن ُمَحمه

ثَنَا َداُوُد ْبُن عَ  بِيِع َوِشهَاُب ْبُن َعبهاٍد قَاالَ َحده ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن الره ْبِد َعلِىُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز َحده

ْحَمِن َعْن َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر َعْن ِعْكِرَمةَ  ِ صلى َّللا   : َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ  الره اْعتََمَر َرُسوُل َّللاه

ُعْمَرةَ اْلُحَدْيبِيَِة َوُعْمَرةَ اْلقََضاِء ِمْن قَابٍِل َوُعْمَرتَهُ ِمَن اْلِجْعَرانَِة   : عليه وسلم أَْربََع ُعَمرٍ 

تِِه قَاَل أَبُو اْلَحسَ  ابَِعةَ الهتِى َمَع َحجه لَْيَس أََحٌد يَقُوُل   : ِن يَْعنِى َعلِىه ْبَن َعْبِد الَْعِزيزِ َوُعْمَرتَهُ الره

ْحَمنِ     . في هََذا اْلَحِديِث َعِن اْبِن َعبهاٍس إاِله َداُوُد ْبُن َعْبِد الره

ْيخُ  نه النبي صلى َّللا أَ   : قَْد َرَواهُ ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ َعْن َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر َعْن ِعْكِرَمةَ   : قَاَل الشه

ْحَمِن َصُدوٌق إاِله أَنههُ ُربهَما   { ج }   . ُمْرَسالً   . عليه وسلم اْعتََمرَ  قَاَل اْلبَُخاِرىُّ َداُوُد ْبُن َعْبِد الره

   . يَِهُم في الشهْىءِ 

ثَنَا أَبُو اْلعَ  ِ اْلَحافِظُ في آَخِريَن قَالُوا َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا   : بهاسِ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ِ اْلَحافِ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاه افِِعىُّ أَْخبََرنَا َمالٌِك وأَْخبََرنَا ُمَحمه بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه ظُ أَْخبََرنَا الره

ْيَرفِىُّ   : أَبُو أَْحَمدَ  ِد ْبِن َحْمَداَن الصه ثَنَا  بَْكُر ْبُن ُمَحمه َمِد ْبُن اْلفَْضِل َحده ثَنَا َعْبُد الصه بَِمْرٍو َحده

ثَنَا َمالُِك ْبُن أَنٍَس َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمَر َعْن َحْفَصةَ َزْوِج النبي صلى َّللا  َخالُِد ْبُن َمْخلٍَد َحده

لنهاِس َحلُّوا َولَْم تَْحلِْل أَْنَت ِمْن َما َشأُْن ا )   : عليه وسلم أَنههَا قَالَْت لِلنبي صلى َّللا عليه وسلم

لَْفظُ َحِديِث َخالٍِد َوفِى   . إِنِّى لَبهْدُت َرْأِسى َوقَلهْدُت هَْديِى فاَلَ أَِحلُّ َحتهى أَْنَحرَ   : فَقَالَ   ؟ ُعْمَرتِكَ 

افِِعىِّ َعْن َحْفَصةَ رضي َّللا عنها أَنههَا قَالَتْ  ِ َما َشأُْن النهاِس َحلُّوا يَا َرسُ   : ِرَوايَِة الشه وَل َّللاه

   ؟ بُِعْمَرٍة َولَْم تَْحلِْل أَْنَت ِمْن ُعْمَرتِكَ 
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ِ ْبِن يُوُسَف َوَغْيِرِه َعْن َمالٍِك وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن  ِحيِح َعْن َعْبِد َّللاه َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ِ ْبِن نَُمْيٍر عَ  ِد ْبِن َعْبِد َّللاه ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر   . ْن َخالِِد ْبِن َمْخلَدٍ ُمَحمه َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنِى نَافٌِع  ِ َحده ثَنَا يَْحيَى َعْن ُعبَْيِد َّللاه ٌد َحده ثَنَا ُمَسده َعْن َعْبِد ْبن إِْسَحاَق أَْخبََرنَا أَبُو اْلُمثَنهى َحده

ِ َعْن َحْفصَ  َما َشأُْن النهاِس َحلُّوا َولَْم تَِحله ِمْن  )   : ةَ قَالَْت قُْلُت لِلنبي صلى َّللا عليه وسلمَّللاه

   . إِنِّى قَلهْدُت هَْديِى َولَبهْدُت َرْأِسى فاَلَ أَِحلُّ َحتهى أَِحله ِمَن اْلَحجِّ   : قَالَ   ؟ ُعْمَرتِكَ 

ِحيِح َعْن مُ  ِد ْبِن الُْمثَنهى َعْن يَْحيَى ْبِن َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه ٍد وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن ُمَحمه َسده

   . َسِعيدٍ 

بِيُع قَالَ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس أَْخبََرنَا الره ِ اْلَحافِظُ َحده ُ في   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه افِِعىُّ َرِحَمهُ َّللاه قَاَل الشه

صلى َّللا عليه وسلم َولَْم تَْحلِْل ِمْن ُعْمَرتَِك تَْعنِى ِمْن إِْحَراِمَك الهِذى  قَْوِل َحْفَصةَ لِلنبي

ُ أَْعلَمُ    . لَبهْدُت َرْأِسى َوقَلهْدُت هَْديَِى فاَلَ أَِحلُّ َحتهى أَْنَحرَ   : فَقَالَ   . اْبتََدْأتَهُ َوهُْم بِنِيهٍة َواِحَدٍة َوَّللاه

ُ أَْعلَمُ  َحتهى يَِحله اْلَحاجُّ ألَنه اْلقََضاَء نََزَل َعلَْيِه أَْن يَْجَعَل َمْن َكاَن َمَعهُ هَْدٌى  يَْعنِى َوَّللاه

ا ِد   . إِْحَراَمهُ َحج ً ِ ْبُن ُمَحمه ثَنَا أَبُو اْلَحَسِن اْلَعلَِوىُّ أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه ثَنَا أَبُو اْلَحَسِن الَْعلَِوىُّ َحده َحده

ثَنِى إِْبَراِهيُم ْبُن  ْبِن ُشَعْيبٍ  ثَنِى أَبِى َحده ِ َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َحْفِص ْبِن َعْبِد َّللاه اْلبَْزَمْهَرانِىُّ َحده

طَْهَماَن َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقبَةَ َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمَر أَنههُ أَْخبََرهُ أَنه َحْفَصةَ َزْوَج النبي صلى 

ِة اْلَوَداِع   : بََرْتهُ َّللا عليه وسلم أَخْ  ِ صلى َّللا عليه وسلم أََمَرنَا أَْن نَِحله َعاَم َحجه أَنه َرُسوَل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم أَْن تَِحله   : فَقَالَْت لَهُ َحْفَصةُ  إِنِّى لَبهْدُت   : قَالَ   . َوَما يَْمنَُعَك يَا َرُسوَل َّللاه

   . لَْسُت أَِحلُّ َحتهى أَْنَحَر هَْديِىَرْأِسى َوقَلهْدُت هَْديِى وَ 

ُ أَْعلَمُ  أَْخبََرنَا أَبُو   . َوَكَذلَِك َرَواهُ ُشَعْيُب ْبُن أَبِى َحْمَزةَ َعْن نَافٍِع لَْم يَْذُكَرا فِيِه اْلُعْمَرةَ َوَّللاه

ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َسْلَماَن قَاَل قُِرَئ َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن ُعَمَر ْبِن َحْفٍص اْلُمْقِرُئ بِبَْغدَ   : اْلَحَسنِ  اَد َحده

ثَنَا َعلِىُّ ْبُن الْ  ثَنَا أَبُو َزْيٍد اْلهََرِوىُّ َحده ٍد َوأَنَا أَْسَمُع قَاَل َحده ُمبَاَرِك َعلَى َعْبِد اْلَملِِك ْبِن ُمَحمه

ثَنِ  ثَنِى ِعْكِرَمةُ َحده ثَنَا يَْحيَى ْبُن أَبِى َكثِيٍر َحده ثَنِى ُعَمُر ْبُن اْلَخطهاِب َحده ى اْبُن َعبهاٍس َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم أَتَانِى ِجْبِريُل َعلَْيِه السهالَُم َوأَنَا  )   : رضي َّللا عنه قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه

ٍة فَقَْد َدَخلَِت اْلُعْمَرةُ  َصلِّ في هََذا اْلَواِدى اْلُمبَاَرِك َرْكَعتَْيِن َوقُْل ُعْمَرةٌ   : بِاْلَعقِيِق فَقَالَ  في َحجه

   . في اْلَحجِّ إِلَى يَْوِم اْلقِيَاَمةِ 

ِحيِح َعْن أَبِى َزْيٍد اْلهََرِوىِّ َكَذا قَالَهُ َعلِىُّ ْبُن اْلُمبَاَرِك َعْن يَْحيَى   . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

َوايَا ٍة لَْم يَقُْل َوقُلْ   : ِت َعْنهُ فَقَاَل َوقَالَ َوَخالَفَهُ األَْوَزاِعىُّ في أَْكثَِر الرِّ    . ُعْمَرةٌ في َحجه

 ِ ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه وِسىُّ قَاالَ َحده ِد ْبِن يُوُسَف السُّ إِْسَحاُق ْبُن ُمَحمه

ُد ْبُن يَْعقُوَب   : أَبُو اْلَعبهاسِ  ثَنِى ُمَحمه ثَنَا بِْشُر ْبُن بَْكٍر َحده ثَنَا َسِعيُد ْبُن ُعْثَماَن التهنُوِخىُّ َحده َحده

ثَنِى اْبُن َعبهاٍس  ثَنِى ِعْكِرَمةُ َمْولَى اْبَن َعبهاٍس َحده ثَنِى يَْحيَى ْبُن أَبِى َكثِيٍر َحده األَْوَزاِعىُّ َحده

ثَنِى ُعَمُر ْبُن اْلَخطهاِب رضي َّللا ِ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  َحده ثَنِى َرُسوُل َّللاه أَتَانِى   : عنه َحده
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ةٍ    . اللهْيلَةَ آٍت ِمْن َربِّى َوهَُو بِاْلَعقِيِق أَْن َصلِّ في هََذا اْلَواِدى اْلُمبَاَرِك َوقَاَل ُعْمَرةٌ في َحجه

دٍ َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن الَْعْدُل بِبَْغدَ  َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ْبِن َدْعلٍَج   : اَد أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه

ثَنَا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسلٍِم َوبِْشُر ْبُن بَْكِر قَاالَ َحده  ثَنَا اْلُحَمْيِدىُّ َحده ثَنَا بِْشُر ْبُن ُموَسى َحده ثَنَا َحده

ثَنِى يَْحيَى ْبُن أَبِى َكثِيٍر  ثَنِى ِعْكِرَمةُ َمْولَى اْبِن َعبهاٍس أَنههُ َسِمَع اْبَن َعبهاٍس األَْوَزاِعىُّ َحده َحده

ِ صلى َّللا عليه   : يَقُوُل َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه يَقُولُ  َسِمْعُت َرُسوَل َّللاه

َصلِّ في هََذا   : ى َعزه َوَجله فَقَالَ أَتَانِى اللهْيلَةَ آٍت ِمْن َربِّ   : وسلم يَقُوُل َوهَُو بَِواِدى اْلَعقِيقِ 

ةٍ     . اْلَواِدى اْلُمبَاَرِك َوقَاَل ُعْمَرةٌ في َحجه

ِحيِح َعِن الُْحَمْيِدىِّ     . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ةٍ   : َوَكَذلَِك قَالَهُ ُشَعْيُب ْبُن إِْسَحاَق َوِمْسِكيُن ْبُن بَُكْيٍر َعِن األَْوَزاِعىِّ َوقَالَ     . ُعْمَرةٌ في َحجه

ُ أَْعلَُم في إِْدَخاِل اْلُعْمَرِة َعلَى اْلَحجِّ الَ أَنههُ َعلَْيِه السهالَُم أََمَر ال نبي صلى فَيَُكوُن َذلَِك إِْذنًا َوَّللاه

ثَنَا أَبُو بَْكرٍ   . َّللا عليه وسلم بَِذلَِك في نَْفِسهِ  ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن   : َحده ِ ُمَحمه فُوَرَك أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه

ثَنَا ُشْعبَةُ أَخْ  ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ثَنَا يُونُُس ْبُن َحبِيٍب َحده بََرنِى ْبُن َجْعفَِر ْبِن أَْحَمَد األَْصبَهَانِىُّ َحده

خِّ  ِ ْبِن الشِّ َف ْبَن َعْبِد َّللاه ُث َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَمْيُد ْبُن ِهالٍَل اْلَعَدِوىُّ َسِمْعُت ُمطَرِّ يِر يَُحدِّ

ِ صلى َّللا عليه   : ُحَصْيٍن قَاَل قَاَل لِى َ أَْن يَْنفََعَك بِِه إِنه َرُسوَل َّللاه ثَُك َحِديثًا لََعله َّللاه أاَلَ أَُحدِّ

مُ  هُ، َوإِنههُ قَْد َكاَن يَُسلهُم َعلَىه وسلم َجَمَع بَْيَن َحجٍّ َوُعْمَرٍة ثُمه لَْم يَْنهَ َعْنهُ َولَْم يَْنِزْل قُْرآٌن يَُحرِّ

ا تََرْكُت َعاَد إِلَىه يَْعنِى اْلَمالَئَِكةَ  ا اْكتََوْيُت اْنقَطََع َعنِّى فَلَمه ِحيِح   . فَلَمه أَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم في الصه

   . ِمْن َحِديِث ُشْعبَةَ 

اٌم َعْن قَتَاَدةَ في  َوبِهََذا اْلَمْعنَى َرَواهُ َسِعيُد ْبُن أَبِى َعُروبَةَ  ٍف َوَرَواهُ هَمه َعْن قَتَاَدةَ َعْن ُمطَرِّ

ٍف في اْلُمْتَعِة َوَكَذلَِك أَبُو َرَجاٍء اْلُعطَاِرِدىُّ َعْن  ُد ْبُن َواِسٍع َعْن ُمطَرِّ اْلُمْتَعِة َوَكَذلَِك ُمَحمه

ٍف َعْن ِعْمَراَن قَالَ ِعْمَراَن في اْلُمْتَعِة َوفِى ِرَوايَِة أَبِى اْلَعالَِء َعْن ُمطَ  ِ   : رِّ اْعلَْم أَنه َرُسوَل َّللاه

   . صلى َّللا عليه وسلم أَْعَمَر طَائِفَةً ِمْن أَْهلِِه في اْلَعْشرِ 

 َوقَْصُدهُ ِمْن َجِميِع َذلَِك بَيَاُن َجَواِز اْلُعْمَرِة في أَْشهُِر اْلَحجِّ َوقَْولُهُ َجَمَع بَْيَن َحجٍّ َوُعْمَرٍة إِنْ 

 ُ اِوى َحفِظَهُ يَْحتَِمُل أَْن يَُكوَن اْلُمَراُد بِِه إِْذنُهُ فِيِه َوأَْمُرهُ بَْعَض أَْصَحابِِه بَِذلَِك َوَّللاه  َكاَن الره

وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ   . أَْعلَمُ  ثَنَا أَبُو َداوُ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ ُد ْبُن بَْكٍر َحده ثَنَا ُمَحمه َد َحده

ثَنَا يُونُُس َعْن أَبِى إِْسَحاَق َعِن اْلبََراِء ْبِن َعاِزٍب قَالَ  اٌج َحده ثَنَا َحجه ُكْنُت   : يَْحيَى ْبُن َمِعيٍن َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم َعلَى اْليََمِن فََذَكَر  َرهُ َرُسوُل َّللاه َمَع َعلِىٍّ رضي َّللا عنه ِحيَن أَمه

ِ صلى َّللا عليه  اْلَحِديَث في قُُدوِم َعلِىٍّ رضي َّللا عنه قَاَل َعلِىٌّ فَقَاَل لي َرُسوُل َّللاه

إِنِّى قَْد   : أَْهلَْلُت بِإِْهالَِل النبي صلى َّللا عليه وسلم قَالَ   : قَاَل قُْلتُ   .  ؟ َكْيَف َصنَْعتَ  )   : وسلم

وَ   . ُسْقُت اْلهَْدَى َوقََرْنتُ  ِ َكَذا في هَِذِه الرِّ ايَِة َوقََرْنُت َولَْيَس َذلَِك في َحِديِث َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه

ِحيَن َوَصَف قُُدوَم َعلِىٍّ رضي َّللا عنه َوإِْهالَلَهُ َوَحِديُث َجابٍِر أََصحُّ َسنًَدا َوأَْحَسُن ِسيَاقَةً 
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ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَاهُ أَبُ   . َوَمَع َحِديِث َجابٍِر َحِديُث أَنَِس ْبِن َمالِكٍ  ِ أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعْبِد َّللاه و َعْبِد َّللاه

ثَنَا   : أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ  ْعِدىُّ بَِمْرٍو َحده ِ ْبُن َمْحُموٍد السه اْلُحَسْيُن ْبُن َعلِىٍّ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه

َمِد  ثَنَا َعْبُد الصه ثَنَا َسلِيُم ْبُن َحيهاَن َسِمْعُت َمْرَواَن إِْسَحاُق ْبُن َمْنُصوٍر َحده ْبُن َعْبِد اْلَواِرِث َحده

ُث َعْن أَنَِس ْبِن َمالِكٍ  أَنه َعلِي ًا رضي َّللا عنه قَِدَم َعلَى النبي صلى َّللا عليه   : األَْصفََر يَُحدِّ

أَْهلَْلُت بَِما أَهَله بِِه   : فَقَالَ   . ْهلَْلتَ بَِما أَ  )   : وسلم ِمَن اْليََمِن فَقَاَل لَهُ النبي صلى َّللا عليه وسلم

ِ صلى َّللا عليه وسلم ِ صلى َّللا عليه وسلم فَقَاَل َرُسوُل َّللاه لَْوالَ أَنه َمِعَى اْلهَْدَى  )   : َرُسوُل َّللاه

   . ألَْحلَْلتُ 

ِحيِح َعِن الَْحَسِن ْبِن َعلِىٍّ اْلَخاله  اِج ْبِن َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه ِل وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعِن اْلَحجه

َمدِ  اِعِر ِكالَهَُما َعْن َعْبِد الصه    . الشه

ِحلُّ َوفِيِه َوفِى َحِديِث َجابٍِر َجْعُل اْلِعلهِة في اْمتِنَاِعِه ِمَن التهَحلُِّل َكْوُن اْلهَْدِى َمَعهُ َواْلقَاِرُن الَ يَ 

ِمْنهَُما َجِميًعا َسَواًء َكاَن َمَعهُ هَْدٌى أَْو لَْم يَُكْن َوَدله َذلَِك َعلَى َخطَإِ  ِمْن إِْحَراِمِه َحتهى يَِحله 

ُ أَْعلَمُ     . تِْلَك اللهْفظَِة َوَّللاه

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو أَْحَمدَ  ِد ْبِن اْلَحَسِن اْلِمْهَرَجا  : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ ْبُن ُمَحمه نِىُّ َوأَبُو َعْبِد َعْبُد َّللاه

ْحَمنِ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ   : الره لَِمىُّ ِمْن أَْصلِِه قَالُوا َحده ُد ْبُن اْلُحَسْيِن السُّ ُد ْبُن يَْعقُوَب   : ُمَحمه ُمَحمه

ثَنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ َعْن َعْبَدةَ َسمِ  ثَنَا َزَكِريها ْبُن يَْحيَى ْبِن أََسٍد َحده َكثِيًرا   : َع أَبَا َوائٍِل يَقُولُ َحده

بَىِّ ْبِن َمْعبٍَد أَْسأَلُهُ َعْن هََذا اْلَحِديِث َوَكاَن َرُجالً  َما ُكْنُت أَْذهَُب أَنَا َوَمْسُروٌق إِلَى الصُّ

ْبُن َربِيَعةَ َوِزيُد ْبُن  نَْصَرانِي ًا ِمْن بَنِى تَْغلَِب فَأَْسلََم فَأَهَله بِاْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة فََسِمَعهُ َسْلَمانُ 

هََذا أََضلُّ ِمْن بَِعيِر أَْهلِِه قَاَل فََكأَنهَما   : ُصوَحاَن َوهَُو يُِهلُّ بِاْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة بِاْلقَاِدِسيهِة فَقَالَ 

َكْرُت َذلَِك لَهُ ُحِمَل َعلَىه بَِكالَِمِهَما َجبٌَل َحتهى أَتَْيُت ُعَمَر ْبَن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه فَذَ 

   . هُِديَت لُِسنهِة النبي صلى َّللا عليه وسلم  : فَأَْقبََل َعلَْيِهَما فاَلََمهَُما ثُمه أَْقبََل َعلَىه فَقَالَ 

اَن َوهََذا اْلَحِديُث يَُدلُّ َعلَى َجَواِز اْلقَِراِن َوأَنههُ لَْيَس بَِضالٍَل ِخالَُف َما تََوههَمهُ َزْيُد ْبُن ُصوحَ 

َوَسْلَماُن ْبُن َربِيَعةَ الَ أَنههُ أَْفَضُل ِمْن َغْيِرِه َوقَْد أََمَر ُعَمُر رضي َّللا عنه بِأَْن يُْفَصَل بَْيَن 

   . اْلَحجِّ َواْلُعْمَرةِ 

اَن َمِن اْختَاَر التهَمتَُّع بِاْلُعْمَرِة إِلَى اْلَحجِّ َوَزَعَم أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم كَ   : باب

  ُمتََمتًِّعا أَْو تَأَسهَف َعلَْيِه َوالَ يَتَأَسهُف إاِله َعلَى َما هَُو أَْفَضلُ 

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ُد ْبُن يَْعقُوَب   : أَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق اْلُمَزكِّى َوَغْيُرهُ قَالُوا َحده ُمَحمه

بِيُع ْبنُ  افِِعىُّ أَْخبََرنَا َمالٌِك َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن اْلفَْضِل  أَْخبََرنَا الره ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه

 ِ ثَنَا َعْبُد َّللاه ثَنَا يَْعقُوُب ْبُن ُسْفيَاَن َحده ِ ْبُن َجْعفٍَر َحده  ْبُن َمْسلََمةَ اْلقَطهاُن بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n89&p1#TOP
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ْعنٍَب َواْبُن بَُكْيٍر َوَعْبُد اْلَملِِك ْبُن َعْبِد اْلَعِزيز ْبِن أَبِى َسلََمةَ َعْن َمالٍِك َعِن اْبِن ِشهَاٍب ْبِن قَ 

ثَهُ  ِ ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن نَْوفَِل ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد الُْمطهلِِب أَنههُ َحده ِد ْبِن َعْبِد َّللاه أَنههُ   : َعْن ُمَحمه

اَك ْبَن قَْيٍس َعاَم َحجِّ ُمَعاِويَةَ ْبِن أَبِى ُسْفيَاَن َوهَُما يَْذُكَراِن َسمِ  حه َع َسْعَد ْبَن أَبِى َوقهاٍص َوالضه

اكُ  حه ِ   : التهَمتَُّع بِاْلُعْمَرِة إِلَى اْلَحجِّ فَقَاَل الضه   : فَقَاَل َسْعدٌ   . الَ يَْصنَُع َذلَِك إاِله َمْن َجِهَل أَْمَر َّللاه

اكُ   . بِْئَس َما قُْلَت يَا اْبَن أَِخى حه فَإِنه ُعَمَر ْبَن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه َكاَن يَْنهَى   : فَقَاَل الضه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َوَصنَْعنَاهَا َمَعهُ َكَذا في هَِذِه   : فَقَاَل َسْعدٌ   . َعْنهَا قَْد َصنََعهَا َرُسوُل َّللاه

َوايَِة قَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم الرِّ َوايَاِت الثهابِتَاِت َعْن ُغنَْيِم ْبِن   . ْد َصنََعهَا َرُسوُل َّللاه َوفِى الرِّ

قَْد فََعْلنَاهَا لَْيَس فِيهَا ِذْكُر فِْعِل النبي صلى َّللا عليه وسلم   : قَْيٍس َعْن َسْعٍد في هََذا اْلَحِديثِ 

ُ أَْعلَمُ  بُو َزَكِريها ْبُن أَْخبََرنَاهُ أَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق اْلُمَزكِّى أَْخبََرنَا َعْبُد أَْخبََرنَاهُ أَ   . َوَّللاه

ثَنَا ثَنَا َرْوُح ْبُن ُعبَاَدةَ َحده ُد ْبُن اْلَجْهِم َحده ِ ْبُن إِْسَحاَق اْبُن اْلُخَراَسانِىِّ َحدهثَنَا ُمَحمه ُشْعبَةُ َعْن  َّللاه

قَْد   : َسأَْلُت َسْعَد ْبَن َمالٍِك َعِن اْلُمْتَعِة فَقَالَ   : َسِمْعُت ُغنَْيَم ْبَن قَْيٍس قَالَ   : لتهْيِمىِّ قَالَ ُسلَْيَماَن ا

   . فََعْلنَاهَا َوهََذا يَْوَمئٍِذ َكافٌِر بِاْلُعُرشِ 

ِد ْبِن أَبِى َخلٍَف َعْن َرْوٍح وَ  ِحيِح َعْن ُمَحمه أََراَد َسْعُد ْبُن أَبِى َوقهاٍص بَِما َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ةَ َوَذلَِك بَيٌِّن في ِرَوايَِة َمْرَواَن  قَاَل ُمَعاِويَةَ ْبَن أَبِى ُسْفيَاَن، َوأََراَد بِاْلُعُرِش بُيُوَت َمكه

ِ ْبُن يَْحيَى   : دٍ َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن َوأَبُو ُمَحمه   . اْلفََزاِرىِّ َعِن التهْيِمىِّ  َعْبُد َّللاه

ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصوٍر الره  فهاُر َحده ٍد الصه كهِرىُّ بِبَْغَداَد قَاالَ أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمه َماِدىُّ السُّ

اِق أَْخبََرنَا اْبُن التهْيِمىِّ يَْعنِى اْلُمْعتَِمَر َوابْ  زه ثَنَا َعْبُد الره ثَنَا َحده ُن اْلُمبَاَرِك َجِميًعا قَاالَ َحده

ثَنِى ُغنَْيُم ْبُن قَْيٍس قَالَ  َسأَْلُت َسْعَد ْبَن َمالٍِك َعِن التهَمتُِّع بِاْلُعْمَرِة إِلَى   : ُسلَْيَماُن التهْيِمىُّ َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم َوهََذا   : اْلَحجِّ فَقَالَ  يَْوَمئٍِذ َكافٌِر في اْلُعُرِش يَْعنِى فََعْلتُهَا َمَع َرُسوِل َّللاه

ةَ َويَْعنِى بِِه ُمَعاِويَةَ  َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . َمكه

ثَنِى اللهيْ  ثَنَا يَْحيَى َحده ثَنَا اْبُن ِمْلَحاَن َحده فهاُر َحده ُث َعْن ُعقَْيٍل َعِن اْبِن ِشهَاٍب َعْن َسالِِم ْبِن الصه

ِ ْبَن ُعَمَر قَالَ  ِ أَنه َعْبَد َّللاه ِة اْلَوَداِع   : َعْبِد َّللاه ِ صلى َّللا عليه وسلم فِى َحجه تََمتهَع َرُسوُل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه بِاْلُعْمَرِة إِلَى اْلَحجِّ َوأَْهَدى فََساَق َمَعهُ اْلهَْدَى ِمْن ِذى الْ  ُحلَْيفَِة َوبََدأَ َرُسوُل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم بِاْلُعْمرَ  ِة وسلم فَأَهَله بِاْلُعْمَرِة ثُمه أَهَله بِاْلَحجِّ َوتََمتهَع النهاُس َمَع َرُسوِل َّللاه

ِ  إِلَى اْلَحجِّ فََكاَن ِمَن النهاِس َمْن أَْهَدى فََساَق اْلهَْدَى َوِمْنهُمْ  ا قَِدَم َرُسوُل َّللاه َمْن لَْم يُْهِد فَلَمه

ةَ قَاَل لِلنهاسِ  َمْن َكاَن َمَعهُ هَْدٌى فَإِنههُ الَ يَِحلُّ ِمْن َشْىٍء َحُرَم ِمْنهُ   : صلى َّللا عليه وسلم َمكه

هُ َوَمْن لَْم يَُكْن ِمْنُكْم أَْهَدى فَْليَطُْف بِاْلبَْيِت َوا فَا َواْلَمْرَوِة َوْليَتََحلهْل ثُمه َحتهى يَْقِضَى َحجه لصه

  . إِلَى أَْهلِهِ لِيُِهله بِاْلَحجِّ َويُْهِدى، فََمْن لَْم يَِجْد هَْديًا فَْليَُصْم ثاَلَثَةَ أَيهاٍم في اْلَحجِّ َوَسْبَعةً إَِذا َرَجَع 

ةَ فَاسْ  ِ صلى َّللا عليه وسلم ِحيَن قَِدَم َمكه َل َشْىٍء ثُمه َخبه َوطَاَف َرُسوُل َّللاه ْكَن أَوه تَلََم الرُّ

ْبِع َوَمَشى أَْربََعةَ أَْطَواٍف ثُمه َرَكَع ِحيَن قََضى طََوافَهُ بِاْلبَْيِت ِعْنَد اْلَمقَ  اِم ثاَلَثَةَ أَْطَواٍف ِمَن السه

فَا َواْلَمرْ  فَا فَطَاَف بِالصه َوِة َسْبَعةَ أَْطَواٍف ثُمه لَْم يَْحلِْل ِمْن َرْكَعتَْيِن ثُمه َسلهَم فَاْنَصَرَف فَأَتَى الصه

ِ صلى  هُ َونََحَر هَْديَهُ يَْوَم النهْحِر َوأَفَاَض فَطَاَف َرُسوُل َّللاه َشْىٍء َحُرَم ِمْنهُ َحتهى قََضى َحجه

ِ َّللا عليه وسلم يَْعنِى بِاْلبَْيِت ثُمه َحله ِمْن ُكلِّ َشْىٍء َحُرَم ِمْنهُ، َوفََعَل مِ  ْثَل َما فََعَل َرُسوُل َّللاه

ثَنَا   . صلى َّللا عليه وسلم َمْن أَْهَدى َوَساَق اْلهَْدَى ِمَن النهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه
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 ِ ثَنَا ُحَسْيُن ْبُن اْلَحَسِن ْبِن ُمهَاِجٍر حَ   : أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ثَنَا َعْبُد اْلَملِِك ْبُن ُمَحمه ده

ثَنِى ُعقَْيُل ْبُن َخالٍِد فََذَكَر اْلَحِديَث بِِمْثلِِه إِ  ثَنِى أَبِى أَْخبََرنِى أَبِى َحده اله أَنههُ ُشَعْيِب ْبِن اللهْيِث َحده

ْر َوْليَحْ   : قَالَ  فَا َواْلَمْرَوِة َوْليُقَصِّ    . لِلْ فَْليَطُْف بِاْلبَْيِت َوبَْيَن الصه

ِحيِح َعْن َعْبِد اْلَملِِك  ِحيِح َعْن يَْحيَى ْبِن بَُكْيٍر وَرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو بَكْ   . ْبِن ُشَعْيبٍ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُد ْبُن َعْبِد وأَْخبََرنَا ُمَحمه ِر ْبُن َوأَْخبََرنَا ُمَحمه

ٌد أَْخبَ  ثَنِى اللهْيُث َوأَْخبََرنَا ُمَحمه ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر َحده َرنَى بِْشُر إِْسَحاَق أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن إِْبَراِهيَم َحده

ثَنَا َعْبُد الَْملِكِ  ثَنَا َداُوُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن َعقِيٍل َحده ْبُن ُشَعْيِب ْبِن  ْبُن أَْحَمَد اإِلْسفََرايينِىُّ َحده

بَْيِر أَنه  ثَنِى ُعقَْيٌل َعِن اْبِن ِشهَاٍب َعْن ُعْرَوةَ ْبِن الزُّ ثَنِى أَبِى َعْن َجدِّى َحده  اللهْيِث ْبِن َسْعٍد َحده

ِ صلى َّللا  َعائَِشةَ رضي َّللا عنها َزْوِج النبي صلى َّللا عليه وسلم أَْخبََرْتهُ َعْن َرُسوِل َّللاه

فِى تََمتُِّعِه بِاْلَحجِّ إِلَى الُْعْمَرِة َوتََمتُِّع النهاِس َمَعهُ بِِمْثِل الهِذى أَْخبََرنِى َسالُِم ْبُن َعْبِد عليه وسلم 

ِ صلى َّللا عليه وسلم  ِ َعْن َرُسوِل َّللاه ِ َعْن َعْبِد َّللاه لَْفظُ َحِديِث بِْشٍر َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي   . َّللاه

ِحيِح َعنْ  َم وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن َعْبِد اْلَملِِك بِهََذا اللهفْظِ  الصه    . يَْحيَى ْبِن بَُكْيٍر بِاللهْفِظ الهِذى تَقَده

ينَا َعِن اْبِن ُعَمَر َوَعائَِشةَ رضي َّللا عنهَما في إِْفَراِد النبي صلى َّللا عليه وسلم َما  َوقَْد ُروِّ

َوايَِة أَْيًضا فَفِيِه يَُعاِرُض هََذا َوَحْيُث لَْم يَتَحَ  ِه في هَِذِه الرِّ لهْل ِمْن إِْحَراِمِه َحتهى فََرَغ ِمْن َحجِّ

ُ أَْعلَمُ     . ِدالَلَةٌ َعلَى أَنههُ لَْم يَُكْن ُمتََمتًِّعا َوَّللاه

 ِ ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبنُ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِد ْبِن  ُمَحمه ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُمَحمه يَْعقُوَب َحده

ىِّ َسِمَع اْبَن  ثَنَا ُشْعبَةُ َعْن ُمْسلٍِم اْلقُرِّ ثَنَا أَبِى َحده ِ ْبُن ُمَعاٍذ َحده ثَنَا ُعبَْيُد َّللاه َعبهاٍس يَْحيَى َحده

هَله أَْصَحابُهُ بَِحجٍّ فَلَْم يَِحله أَهَله النبي صلى َّللا عليه وسلم بُِعْمَرٍة َوأَ   : رضي َّللا عنه يَقُولُ 

َوَكاَن طَْلَحةُ ْبُن   . النبي صلى َّللا عليه وسلم َوالَ َمْن َساَق اْلهَْدَى ِمْن أَْصَحابِِه َوَحله بَقِيهتُهُمْ 

ِ رضي َّللا عنه فِيَمْن َساَق اْلهَْدَى فَلَْم يَِحله     . ُعبَْيِد َّللاه

حِ  اٍر َعْن ُغْنَدٍر َعْن َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه ِد ْبِن بَشه ِ ْبِن ُمَعاٍذ َوأَْخَرَجهُ َعْن ُمَحمه يِح َعْن ُعبَْيِد َّللاه

ْن لَْم يَُكْن َمَعهُ اْلهَْدُى طَْلَحةُ ْبُن   : ُشْعبَةَ إاِله أَنه ُغْنَدر َخالََف ُمَعاًذا في طَْلَحةَ فَقَالَ  َوَكاَن ِممه

ِ َوَرُجٌل    . آَخَر فَأََحاله َوقَْد َخالَفَهَُما َرْوُح ْبُن ُعبَاَدةَ َوأَبُو َداُوَد الطهيَالِِسىُّ في اإِلْهالَلِ ُعبَْيِد َّللاه

ا َحِديُث َرْوٍح فَأَْخبََرنَاهُ أَبُو نَْصرٍ  ا َحِديُث َرْوٍح فَأَْخبََرنَاهُ أَمه ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن إِْسَماِعيَل   : أَمه ُمَحمه

اُز بِ  ُد ْبُن إِْسَماِعيَل اْلبَزه ثَنَا ُمَحمه ِ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َمْنُصوٍر الطُّوِسىُّ َحده ثَنَا َعْبُد َّللاه الطهابَِراَن َحده

فهارُ  ثَنَا َرْوٌح َوأَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه ائُِغ َحده ثَنَ الصه ا  َحده

ىه قَاَل سَ  ثَنَا ُشْعبَةُ قَاَل َسِمْعُت ُمْسلَِم اْلقُرِّ ثَنَا َرْوٌح َحده ِ النهْرِسىُّ َحده ِمْعُت اْبَن أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيِد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َوأَْصَحابُهُ بِاْلَحجِّ َوَكاَن َمْن لَْم يَُسِق   : َعبهاٍس يَقُولُ  أَهَله َرُسوُل َّللاه

ا َحِديُث أَبِى   . ْلهَْدَى َحله َوَكاَن طَْلَحةُ َوفاُلٌَن لَْم يَُسوقَا اْلهَْدَى فََحاله ا ا َحِديُث أَبِى َداُوَد َوأَمه َوأَمه

ثَنَا يُونُُس ْبُن َحبِيٍب َحده  ِ ْبُن َجْعفٍَر َحده ثَنَا أَبُو َداُوَد فَأَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن فُوَرَك أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه

ىِّ قَاَل َسِمْعُت اْبَن َعبهاٍس يَقُولُ  ثَنَا ُشْعبَةُ َعْن ُمْسلٍِم اْلقُرِّ ِ صلى َّللا   : َداُوَد َحده أَهَله َرُسوُل َّللاه
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يَِحله عليه وسلم بِاْلَحجِّ فََمْن َكاَن ِمْن أَْصَحابِِه لَْم يَُكْن َمَعهُ هَْدٌى َحله َوَمن َكاَن َمَعهُ هَْدٌى لَْم 

ْن َكاَن َمَعهَُما اْلهَْدىَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم َوطَْلَحةُ ِممه أَنههُ   : َوقَْوُل َمْن قَالَ   . َوَكاَن َرُسوُل َّللاه

اَن األَْعَرِج   : أَهَله بِاْلَحجِّ لََعلههُ أَْشبَهَ لُِمَوافَقَتِِه ِرَوايَةَ أَبِى اْلَعالِيَةِ  اِء َوأَبِى َحسه َعِن اْبِن اْلبَره

ُ أَْعلَمُ  أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن فُوَرَك   . َعبهاٍس في إِْهالَِل النبي صلى َّللا عليه وسلم بِاْلَحجِّ َوَّللاه

ثَنَا شُ  ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ثَنَا يُونُُس ْبُن َحبِيٍب َحده ِ ْبُن َجْعفَِر ْبِن أَْحَمَد َحده بَةُ َعْن عْ أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه

ِ ْبُن أَْحَمَد   : ح َوأَْخبََرنَا أَبُو نَْصرٍ  ثَنَا َعْبُد َّللاه ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن إِْسَماِعيَل الطهابَِرانِىُّ بِهَا َحده ُمَحمه

ثَ  ثَنَا ُشْعبَةُ َحده ثَنَا َرْوٌح َحده ائُِغ َحده ُد ْبُن إِْسَماِعيَل الصه ثَنَا ُمَحمه نَا اْلَحَكُم َعْن ْبِن َمْنُصوٍر َحده

هَِذِه ُعْمَرةٌ اْستَْمتَْعنَا بِهَا فََمْن   : ُمَجاِهٍد َعِن اْبِن َعبهاٍس َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم أَنههُ قَالَ 

أَْخَرَجهُ   . اَمةِ لَْم يَُكْن َمَعهُ هَْدٌى فَْليَِحله اْلِحله ُكلههُ فَقَْد َدَخلَِت اْلُعْمَرةُ في اْلَحجِّ إِلَى يَْوِم اْلقِيَ 

ُ أَْعلَُم  ِحيِح ِمْن َحِديِث ُغْنَدٍر َوُمَعاِذ ْبِن ُمَعاٍذ َعْن ُشْعبَةَ َوَكأَنههُ أََراَد َوَّللاه ُمْسلٌِم في الصه

 أَْصَحابَهُ الهِذيَن َحلُّوا َواْستَْمتَُعوا َوثَابٌِت َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم أَنههُ تَلَههَف َحْيُث َساقَ 

ُ أَْعلَمُ  أَْخبََرنَا أَبُو   . اْلهَْدَى فَلَْم يَِحله َولَْو َكاَن ُمتََمتًِّعا بِاْلُعْمَرِة إِلَى اْلَحجِّ لَْم يَتَلَههْف َعلَْيهَا َوَّللاه

ِ   : َزَكِريها ِد ْبِن يَْحيَى أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب ْبِن ُمحَ   : يَْحيَى ْبُن إِْبَراِهيَم ْبِن ُمَحمه مه

ثَنَا اْبُن ُجَرْيٍج أَْخبََرنِى َعطَا ثَنَا يَْحيَى َحده ٌد َحده ثَنَا ُمَسده ٍد َحده ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُمَحمه ٌء يُوُسَف َحده

ِ في أُنَاٍس َمِعى قَالَ  ِ   : َسِمْعُت َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاه صلى َّللا عليه أَْهلَْلنَا أَْصَحاَب َرُسوِل َّللاه

وسلم بِاْلَحجِّ َخالًِصا َوْحَدهُ فَقَِدَم النبي صلى َّللا عليه وسلم ُصْبَح َرابَِعٍة َمَضْت ِمْن ِذى 

ِة فَأََمَرنَا بَْعَد أَْن قَِدَم أَْن نَِحله فَقَالَ  َولَْم يَْعِزْم   : قَاَل َعطَاءٌ   . أَِحلُّوا َوأَِصيبُوا النَِّساءَ   : اْلِحجه

ا لَْم   : فَبَلََغهُ َعنها أَنها نَقُولُ   : قَاَل َعطَاٌء قَاَل َجابِرٌ   . ِهْم أَْن يُِصيبُوا النَِّساَء َولَِكنههُ أََحلههُنه لَهُمْ َعلَيْ  لَمه

ْقطُُر َمَذاِكيُرنَا يَُكْن بَْينَنَا َوبَْيَن َعَرفَةَ إاِله َخْمٌس أََمَرنَا أَْن نَِحله إِلَى نَِسائِنَا فَنَأْتَِى َعَرفَةَ تَ 

ُكهَا فَقَاَم النبي صلى َّللا عليه   : قَاَل َويَقُوُل َجابٌِر بِيَِدهِ   . اْلَمنِىه  َكأَنِّى أَْنظُُر إِلَى قَْولِِه بِيَِدِه يَُحرِّ

ُكْم َولَْوالَ   : وسلم فِينَا فَقَالَ  ِ َوأَْصَدقُُكْم َوأَبَرُّ  هَْديِى ألَْحلَْلُت َكَما تَِحلُّوَن قَْد َعلِْمتُْم أَنِّى أَْتقَاُكْم ّلِِله

قَاَل فَأَْحلَْلنَا َوَسِمْعنَا َوأََطْعنَا قَاَل   . َولَِو اْستَْقبَْلُت ِمْن أَْمِرى َما اْستَْدبَْرُت َما أَْهَدْيُت فَِحلُّوا

بَِما  )   : عليه وسلمفَقَِدَم َعلِىٌّ رضي َّللا عنه ِمْن ِسَعايَتِِه فَقَاَل لَهُ النبي صلى َّللا   : َجابِرٌ 

قَاَل فَأَْهَدى   . فَاْهِد َواْمُكْث َحَراًما  : بَِما أَهَله بِِه النبي صلى َّللا عليه وسلم قَالَ   : قَالَ   .  ؟ أَْهلَلْتَ 

ِ ُمْتَعتُنَا هَِذِه يَا َرسُ   : قَاَل ُسَراقَةُ ْبُن َمالِِك ْبِن ُجْعُشمٍ   . لَهُ َعلِىٌّ رضي َّللا عنه هَْديًا وَل َّللاه

   . بَْل ألَبَدٍ   : قَالَ   ؟ لَِعاِمنَا هََذا أَْم ألَبَدٍ 

ِد ْبِن َحاتٍِم َعْن يَْحيَى اْلقَطهاِن َوأَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ ُمْختََصًرا  ِحيِح َعْن ُمَحمه َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ُد ْبُن   : َوأَْخبََرنَا أَبُو نَْصرٍ   . ِم َعْن َعطَاءٍ ِمْن َحِديِث اْبِن ُجَرْيٍج َوِمْن َحِديِث َحبِيٍب اْلُمَعلِّ  ُمَحمه

دُ  ثَنَا ُمَحمه ِ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َمْنُصوٍر َحده ثَنَا َعْبُد َّللاه ْبُن  أَْحَمَد ْبِن إِْسَماِعيَل الطهابَِرانِىُّ بِهَا َحده

ثَنَا ُشْعبَةُ  ثَنَا َرْوُح َحده ائُِغ َحده َعِن اْلَحَكِم قَاَل َسِمْعُت َعلِىه ْبَن ُحَسْيٍن َعْن  إِْسَماِعيَل الصه

ِ صلى َّللا عليه وسلم ألَْربٍَع   : َذْكَواَن َمْولَى َعائَِشةَ َعْن َعائَِشةَ أَنههَا قَالَتْ  قَِدْمنَا َمَع َرُسوِل َّللاه

ِة قَالَتْ  َمْن أَْغَضبََك   : ًما َوهَُو َغْضبَاُن فَقُْلتُ فََدَخَل َعلَىه يَوْ   : أَْو لَِخْمٍس َمَضْيَن ِمْن ِذى اْلِحجه

ُ النهاَر قَالَ  ِ أَْدَخلَهُ َّللاه ُدوَن فِيهِ   : يَا َرُسوَل َّللاه   . أََما َشَعْرِت أَنِّى أََمْرُت النهاَس بِأَْمٍر فَإَِذا هُْم يَتََرده

ى اْستَْقبَْلُت ِمْن أَْمِرى َما اْستَْدبَْرُت َما ُسْقُت َولَْو أَنِّ   : قَاَل اْلَحَكُم َكأَنههُْم هَابُوا أَْحِسُب قَالَ 
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ِحيِح من َحِديِث ُغْنَدٍر َوُمَعاٍذ   . اْلهَْدَى َحتهى أَْشتَِريَهُ ثُمه أَِحله َكَما َحلُّوا أَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم في الصه

   . َعْن ُشْعبَةَ 

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِ  ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ْحَمِن ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َحده ى َعْبُد الره

ثَنَا أَبُو َجْمَرةَ قَالَ  ثَنَا ُشْعبَةُ َحده ثَنَا آَدُم َحده تََمتهْعُت فَنَهَانِى نَاٌس فََسأَْلُت اْبَن َعبهاٍس   : اْلُحَسْيِن َحده

فَأَْخبَْرُت اْبَن   . َكأَنه َرُجالً يَقُوُل لي َحجٌّ َمْبُروٌر َوُعْمَرةٌ ُمتَقَبهلَةٌ  فَأََمَرنِى بِهَا فََرأَْيُت في اْلَمنَامِ 

ُ أَْكبَُر ُسنهةُ النبي صلى َّللا عليه وسلم قَاَل أَبُو َجْمَرةَ قَاَل اْبُن َعبهاسٍ   : َعبهاٍس فَقَالَ  أَقِْم   : َّللاه

ْؤيَا الهتِى   ؟ َولَِم قَاَل لََك َذلِكَ   : قَاَل ُشْعبَةُ فَقُْلُت لَهُ   . ىِعْنِدى َوأَْجَعُل لََك َسْهًما ِمْن َمالِ  فَقَاَل لِلرُّ

   . َرأَْيتُ 

ِحيِح َعْن آَدَم َوأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن َحِديِث ُغْنَدٍر َعْن ُشْعبَةَ  أَْخبََرنَا أَبُو   . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ِ َزَكِريها ْبُن أَبِى إِ  ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ٍد   : ْسَحاَق اْلُمَزكِّى َحده ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنَا أَبُو َرَجاٍء َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن قَا ثَنَا يَْحيَى َعْن ِعْمَراَن أَبِى بَْكٍر َحده ٌد َحده ثَنَا ُمَسده   : لَ َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم نََزلَْت آ ِ َعزه َوَجله َوفََعْلنَاهَا َمَع َرُسوِل َّللاه    . يَةُ اْلُمْتَعِة في ِكتَاِب َّللاه

ِد ْبِن َحاتٍِم َعْن يَْحيَى ْبِن  ٍد وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن ُمَحمه ِحيِح َعْن ُمَسده َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

   . ُن ُمْسلٍِم اْلقَِصيرُ َوِعْمَراُن هَُو ابْ   . َسِعيدٍ 

َكَراِهيَِة َمْن َكِرهَ اْلقَِراَن َوالتهَمتَُّع َواْلبَيَاِن أَنه َجِميَع َذلَِك َجائٌِز َوإِْن ُكنها اْختَْرنَا   : باب

  اإِلْفَرادَ 

ثَنَ  وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن َداَسهَ َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َصالٍِح أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ ا أَبُو َداُوَد َحده

ِ ْبِن اْلقَاِسِم  ثَنَا اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى َحْيَوةُ أَْخبََرنِى أَبُو ِعيَسى ُخَراَسانِىٌّ َعْن َعبِْد َّللاه َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم  أَنه َرُجالً ِمْن أَْصَحاِب َرُسولِ   : اْلُخَراَسانِىُّ َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيهبِ  َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم  أَتَى ُعَمَر ْبَن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه فََشِهَد ِعْنَدهُ أَنههُ َسِمَع َرُسوَل َّللاه

ُد بْ   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ   . فِى َمَرِضِه الهِذى قُبَِض فِيِه يَْنهَى َعِن اْلُعْمَرِة قَْبَل اْلَحجِّ  ُن اْلَحَسِن ُمَحمه

ثَنَا أَبُو َداُوَد الطهيَالِِسىُّ  ثَنَا يُونُُس ْبُن َحبِيٍب َحده ِ ْبُن َجْعفٍَر َحده ثَنَا ْبِن فُوَرَك أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه  َحده

قَاَل لِنَفٍَر ِمْن  ِهَشاٌم َعْن قَتَاَدةَ َعْن أَبِى َشْيٍخ اْلهُنَائِىِّ َواْسُمهُ َحْيَواُن ْبُن َخالٍِد أَنه ُمَعاِويَةَ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم ِ صلى َّللا عليه وسلم نَهَى َعْن  )   : أَْصَحاِب َرُسوِل َّللاه إِنه َرُسوَل َّللاه

أَتَْعلَُموَن أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم   : َوأَنَا أَْشهَُد قَالَ   : اللههُمه نََعْم قَالَ   : ُصفَِف النُُّموِر قَالُوا

أَتَْعلَُموَن أَنه النبي صلى َّللا عليه   : اللههُمه نََعْم قَالَ   : ى َعْن لُْبِس الذههَِب إاِله ُمقَطهًعا قَالُوانَهَ 

ِ إِنههَا لََمَعهُنه   : قَالَ   . اللههُمه الَ   : وسلم نَهَى أَنه يُْقَرَن بَْيَن اْلَحجِّ َوالُْعْمَرِة قَالُوا    . َوَّللاه
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اِد ْبِن َسلََمةَ في َحِديثِهِ َوَكَذلِ  اُد ْبُن َسلََمةَ َواألَْشَعُث ْبُن بََراٍز َعْن قَتَاَدةَ َوَحمه   : َك َرَواهُ َحمه

اُق َعْن أَبِى َشْيٍخ في ُمْتَعِة اْلَحجِّ  َعلِىُّ   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . َولَِكنهُكْم نَِسيتُْم َوَرَواهُ َمطٌَر الَوره

ثَنَا ْبُن مُ  ثَنَا يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب َحده ِد ْبِن إِْسَحاَق َحده ٍد اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه َحمه

ٍف َعْن ِعْمَراَن بِْن ُحَصْيٍن قَالَ  اٌم َعْن قَتَاَدةَ َعْن ُمطَرِّ تََمتهْعنَا   : َعْمُرو ْبُن َمْرُزوٍق أَْخبََرنَا هَمه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َونََزَل فِيِه اْلقُْرآُن فَْليَقُْل َرُجٌل بَِرْأيِِه َما َشاءَ َمَع َرُسوِل  أَْخَرَجهُ   . َّللاه

اِم ْبِن يَْحيَى ِحيِح ِمْن َحِديِث هَمه دٍ   . اْلبَُخاِرىُّ َوُمْسلٌِم في الصه ِ ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه َعْبُد َّللاه

كهِرىُّ بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ يَْحيَى ْبِن َعْبِد الْ  ثَنَا   : َجبهاِر السُّ فهاُر َحده ٍد الصه إِْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمه

ثَنَا قَْيُس ْبُن ُمْسلٍِم َعْن طَاِرِق بْ  اِق أَْخبََرنَا الثهْوِرىُّ َحده زه ثَنَا َعْبُد الره ِن أَْحَمُد ْبُن َمْنُصوٍر َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم إِلَى أَْرِض   : أَبِى ُموَسى األَْشَعِرىِّ قَالَ  ِشهَاٍب َعنْ  بََعثَنِى َرُسوُل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َوَحَجْجُت فَأَتَْيتُهُ َوهَُو نَاِزٌل  ا َحَضَر اْلَحجُّ َحجه َرُسوُل َّللاه قَْوِمى فَلَمه

ِ ْبَن قَْيسٍ بَِما أَْهلَْلَت يَ   : بِاألَْبطَِح فَقَاَل لِى ِ   : قَاَل قُلْتُ   .  ؟ ا َعْبَد َّللاه لَبهْيَك بَِحجٍّ َكَحجِّ َرُسوِل َّللاه

فَاْذهَْب   : الَ قَالَ   : قَاَل قُْلتُ   . هَْل ُسْقَت هَْديًا  : ثُمه قَاَل لِى  . أَْحَسْنتَ   : صلى َّللا عليه وسلم قَالَ 

فَ  فََذهَْبُت فَفََعْلُت َما أََمَرنِى فَأَتَْيُت   : قَالَ   . ا َوالَْمْرَوِة ثُمه أَْحلِلْ فَطُْف بِاْلبَْيِت َواْسَع بَْيَن الصه

ْدِر َوفَلَْتهُ ثُمه أَْحَرْمُت بِاْلَحجِّ يَْوَم التهْرِويَةِ  فَلَْم أََزْل أُْفتِى   . اْمَرأَةً ِمْن قَْوِمى فََغَسلَْت َرْأِسى بِالسِّ

ِ صلى َّللا عليه وسلم النهاَس بِالهِذى أَْمَر  ِ صلى َّللا عليه وسلم َحيَاةَ َرُسوِل َّللاه بِِه َرُسوُل َّللاه

َحتهى َماَت َوَزَمَن أَبِى بَْكٍر رضي َّللا عنه َوَصْدًرا ِمْن ِخالَفَِة ُعَمَر رضي َّللا عنه، فَبَْينَا 

ِ صلى َّللا عليه أَنَا ِعْنَد اْلَحَجِر األَْسَوِد أَِو اْلَمقَاِم أُفْتِى النهاَس بِ  الهِذى أََمَرنِى بِِه َرُسوُل َّللاه

نِى فَقَالَ  الَ تَْعَجْل بِفُْتيَاَك فَإِنه أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن قَْد أَْحَدَث في   : وسلم إِْذ َجاَءنِى َرُجٌل فََساره

ْىٍء فَْليَتهئِْد فَإِنه أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن قَاِدٌم فَبِِه أَيُّهَا النهاَس َمْن ُكنها أَْفتَْينَاهُ بِشَ   : اْلَمنَاِسِك يَْعنِى فَقُْلتُ 

وا قَالَ  ا قَِدَم ُعَمُر رضي َّللا عنه َدَخْلُت َعلَْيِه فَقُلْتُ   : فَاْئتَمُّ يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن هَْل أَْحَدْثَت   : فَلَمه

فَإِنههُ لَْم يَْحلِْل َحتهى نََحَر اْلهَْدَى َوإِْن نَأُْخْذ بِِكتَاِب  ) بِيِّنَا نََعْم إِْن نَأُْخْذ بُِسنهِة نَ   : قَالَ   ؟ في اْلَمنَاِسكِ 

ِحيِح ِمْن َحِديِث ُسْفيَاَن الثهْوِرىِّ   . َربِّنَا فَإِنههُ يَأُْمُرنَا بِالتهَمامِ  أَْخَرَجهُ الْبَُخاِرىُّ َوُمْسلٌِم في الصه

   . َوَغْيِرِه َعْن قَْيسٍ 

ثَنَا   : نَا أَبُو اْلَحَسنِ َوأَْخبَرَ  ِد ْبِن إِْسَحاَق َحده ٍد اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ثَنَا ُغْنَدٌر َعْن ُشْعبَةَ َعِن اْلَحَكِم َعْن ُعَمارَ  ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن أَبِى َشْيبَةَ َحده ةَ يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب َحده

أَنههُ َكاَن يُْفتِى بِاْلُمْتَعِة   : َمْيٍر َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن أَبِى ُموَسى َعْن أَبِى ُموَسى رضي َّللا عنهْبِن عُ 

ُرَوْيَدَك بِبَْعِض فُْتيَاَك فَإِنهَك الَ تَْدِرى َما أَْحَدَث أَِميُر اْلُمْؤِمنِيَن في النُُّسِك   : فَقَاَل لَهُ َرُجلٌ 

قَْد َعلِْمُت أَنه النبي صلى َّللا عليه   : قِيَهُ بَْعُد فََسأَلَهُ فَقَاَل لَهُ ُعَمُر رضي َّللا عنهبَْعَدَك َحتهى لَ 

ِسيَن بِِهنه تَْحَت األََراِك ثُمه يَْرِجُعون  وسلم فََعلَهُ َوأَْصَحابُهُ َولَِكنِّى َكِرْهُت أَْن يَظَلُّوا ُمَعرِّ

ثَنَا أَْحَمُد ْبُن  َوأَْخبََرنَا  . تَْقطُُر ُرُءوُسهُمْ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو اْلفَْضِل ْبُن إِْبَراِهيَم َحده أَبُو َعْبِد َّللاه

ُد ْبُن َجْعفٍَر فََذَكَرهُ  ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن اْلُمثَنهى قَاالَ َحده اٍر َوُمَحمه ُد ْبُن بَشه ثَنَا ُمَحمه بِِمْثلِِه إاِله  َسلََمةَ َحده

   . ثُمه يَُروُحوا بِاْلَحجِّ تَْقطُُر ُرُءوُسهُْم َولَْم يَْذُكْر قَْولَهُ َوأَْصَحابُهُ   : قَالَ أَنههُ 

ارٍ  ِد ْبِن بَشه ِد ْبِن اْلُمثَنهى َوُمَحمه ِحيِح َعْن ُمَحمه    . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه
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ثَنَا َعلِىُّ  ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا أَْحَمُد ْبُن إِْبَراِهيَم َحده ِد ْبِن َسْختََوْيِه َحده ْبُن ُمَحمه

بَْيرِ  ثَنِى ُعقَْيٌل َعِن اْبِن ِشهَاٍب َعْن ُعْرَوةَ ْبِن الزُّ ثَنِى اللهْيُث َحده أَنه َعائَِشةَ َزْوَج   : اْبُن بَُكْيٍر َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم فِى تََمتُِّعِه بِاْلُعْمَرِة  النبي صلى َّللا عليه وسلم أَْخبََرْتهُ َعنْ  َرُسوِل َّللاه

ِ ْبِن  ِ َعْن َعْبِد َّللاه ُعَمَر إِلَى اْلَحجِّ َوتََمتُِّع النهاِس َمَعهُ بِِمْثِل الهِذى أَْخبََرنِى َسالُِم ْبُن َعْبِد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم فَقُلْ  ِ رضي َّللا عنه َعْن َرُسوِل َّللاه فَلَِم تَْنهَى َعِن   : ُت لَِسالِِم ْبِن َعْبِد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َوفََعلَهُ النهاُس َمَعهُ  قَاَل َسالٌِم أَْخبََرنِى   ؟ التهَمتُِّع َوقَْد فََعَل َذلَِك َرُسوُل َّللاه

ِ ْبُن ُعَمَر رضي َّللا عنه أَنه ُعَمَر ْبَن اْلَخطهاِب رضي  إِنه أَتَمه لِْلُعْمَرِة   : َّللا عنه قَالَ َعْبُد َّللاه

ِة   ( اْلَحجُّ أَْشهٌُر َمْعلُوَماتٌ  ) أَْن تُْفَرُدوهَا ِمْن أَْشهُِر اْلَحجِّ  اٌل َوُذو اْلقَْعَدِة َوُذو اْلِحجه َشوه

هُوِر َوأََراَد  ُعَمُر رضي َّللا عنه بَِذلَِك فَأَْخلُِصوا فِيِهنه اْلَحجه َواْعتَِمُروا فِيَما ِسَواهُنه ِمَن الشُّ

ِ َعزه َوَجله  ِ  ) تََماَم اْلُعْمَرِة لِقَْوِل َّللاه وا اْلَحجه َواْلُعْمَرةَ ّلِِله َوَذلَِك أَنه اْلُعْمَرةَ أَْن يَتََمتهَع فِيهَا   ( َوأَتِمُّ

ْو يَُصوَم إِْن لَْم يَِجْد هَْديًا ثاَلَثَةَ أَيهاٍم في اْلَمْرُء بِاْلَحجِّ َوالَ تَتِمُّ إاِله أَْن يَْهِدَى َصاِحبُهَا هَْديًا أَ 

َوأَنه اْلُعْمَرةَ في َغْيِر أَْشهُِر اْلَحجِّ تَتِمُّ بَِغْيِر هَْدٍى َوالَ ِصيَاٍم   . اْلَحجِّ َوَسْبَعةً إَِذا َرَجَع إِلَى أَهْلِهِ 

ِك التهَمتُِّع بِاْلُعْمَرِة إِلَى اْلَحجِّ تََماَم اْلُعْمَرِة فَأََراَد ُعَمُر رضي َّللا عنه بِالهِذى أََمَر بِِه ِمْن تَرْ 

ُ َعزه َوَجله بِهَا َوأََراَد ُعَمُر رضي َّللا عنه أَْيًضا أَْن يَُزاَر اْلبَْيُت في ُكلِّ َعاٍم  الهتِى أََمَر َّللاه

تَْيِن َوَكِرهَ أَْن يَتََمتهَع النهاُس بِاْلُعْمَرِة إِلَى اْلحَ  ةً َمره جِّ فَيَْلَزَم َذلَِك النهاُس فاَلَ يَأْتُوا اْلبَْيَت إاِله َمره

ةَ يََرْوَن َذلَِك َحَرامً  ةُ في التهَمتُِّع َحتهى َرأَى النهاُس أَنه األَئِمه نَِة فَاْشتَده األَئِمه ا، َواِحَدةً في السه

ةُ َحَراًما َولَكِ  نههُُم اتهبَُعوا َما أََمَر بِِه ُعَمُر ْبُن اْلَخطهاِب رضي َّللا َولَِعْمِرى َما َرأَى َذلَِك األَئِمه

دٍ   . عنه في َذلَِك اْحتَِسابًا لِْلَخْيرِ  كهِرىُّ   : أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه ِ ْبُن يَْحيَى ْبِن َعْبِد اْلَجبهاِر السُّ َعْبُد َّللاه

دٍ  اِق  بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمه زه ثَنَا َعْبُد الره ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصوٍر َحده فهاُر َحده الصه

ْهِرىِّ َعْن َسالٍِم قَالَ    : ُسئَِل اْبُن ُعَمَر َعْن ُمْتَعِة الَْحجِّ فَأََمَر بِهَا فَقِيَل لَهُ   : أَْخبََرنَا َمْعَمٌر َعِن الزُّ

أَْفِرُدوا الُْعْمَرةَ ِمَن اْلَحجِّ أَْى أَنه   : بِى لَْم يَقُِل الهِذى تَقُولُوَن إِنهَما قَالَ إِنه أَ   : إِنهَك تَُخالُِف أَبَاَك قَالَ 

اْلُعْمَرةَ الَ تَتِمُّ في ُشهُوِر اْلَحجِّ إاِله بِهَْدٍى َوأََراَد أَْن يَُزاَر اْلبَْيُت في َغْيِر ُشهُوِر اْلَحجِّ 

ِ فََجَعْلتُُموهَا أَْنتُْم َحَراًما  ُ َعزه َوَجله َوَعِمَل بِهَا َرُسوُل َّللاه َوَعاقَْبتُُم النهاَس َعلَْيهَا َوقَْد أََحلههَا َّللاه

ِ َعزه َوَجله أََحقُّ أَْن يُْتبََع أَْم ُعَمرُ   : صلى َّللا عليه وسلم قَاَل فَإَِذا أَْكثَُروا َعلَْيِه قَالَ    . أَفَِكتَاُب َّللاه

ِ ْبُن أَْحَمَد ْبِن   : نَْصرٍ  َوأَْخبََرنَا أَبُو ثَنَا َعْبُد َّللاه ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن إِْسَماِعيَل الطهابَِرانِىُّ بِهَا َحده ُمَحمه

ثَنَا َصالُِح بْ  ثَنَا َرْوُح ْبُن ُعبَاَدةَ َحده ائُِغ َحده ُد ْبُن إِْسَماِعيَل الصه ثَنَا ُمَحمه ُن َمْنُصوٍر الطُّوِسىُّ َحده

ثَنَا اْبُن ِشهَاٍب َعْن َسالٍِم قَالَ أَبِى  ُ   : األَْخَضِر َحده ِ ْبُن ُعَمَر يُْفتِى بِالهِذى أَْنَزَل َّللاه َكاَن َعْبُد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم فَيَقُوُل نَاٌس  ْخَصِة في التهَمتُِّع َوَسنه فِيِه َرُسوُل َّللاه َعزه َوَجله ِمَن الرُّ

ِ بْ  ِ   ؟ َكْيَف تَُخالُِف أَبَاَك َوقَْد نَهَى َعْن َذلَِك   : ِن ُعَمرَ لَِعْبِد َّللاه َوْيلَُكْم أاَلَ   : فَيَقُوُل لَهُْم َعْبُد َّللاه

َ أََرأَْيتُْم إِْن َكاَن ُعَمُر رضي َّللا عنه نَهَى َعْن َذلَِك يَْبتَِغى فِيِه اْلَخْيَر َويَْلتَِمُس فِيهِ   تَتهقُوَن َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم أَفََرُسوُل تََماَم الْ  ُ َوَعِمَل بِِه َرُسوُل َّللاه ُموَن َوقَْد أََحلههُ َّللاه ُعْمَرِة فَلَِم تَُحرِّ

ِ صلى َّللا عليه وسلم أََحقُّ أَْن تَتهبُِعوا ُسنهتَهُ أَْم ُعَمُر رضي َّللا عنه إِنه ُعَمَر لَْم يَقُْل لََك  َّللاه

  . إِنه أَتَمه لِْلُعْمَرِة أَْن تُْفِرُدوهَا ِمْن أَْشهُِر اْلَحجِّ   : ِر اْلَحجِّ َحَراٌم َولَِكنههُ قَالَ إِنه ُعْمَرةً في أَْشهُ 

ِ   : أَْخبََرنَا أَبُو َمْنُصورٍ   : أَْخبََرنَا أَبُو َمْنُصورٍ  ِد ْبِن أَْحَمَد اْلَعلَِوىُّ َوأَبُو َعْبِد َّللاه الظهفَُر ْبُن ُمَحمه

ثَنَااْلَحا  فِظُ َوأَبُو طَاِهٍر اْلفَقِيهُ َوأَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَالُوا َحده
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ثَنَا بِْشُر بْ   : أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا ُمَحمه ُن بَْكٍر ُمَحمه

ِ ْبُن ُعبَْيِد ْبِن ُعَمْيٍر َعْن أَبِيِه قَاَل قَاَل َعلِىُّ ْبُن أَبِى طَالِبٍ  ثَنِى َعْبُد َّللاه  َعِن األَْوَزاِعىِّ َحده

الَ َولَِكنِّى أََرْدُت   : قَالَ   ؟ أَنَهَْيَت َعِن اْلُمْتَعةِ   : رضي َّللا عنه لُِعَمَر ْبِن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه

َمْن أَْفَرَد اْلَحجه فََحُسٌن َوَمْن تََمتهعه فَقَْد أََخَذ   : قَاَل فَقَاَل َعلِىٌّ رضي َّللا عنه  . ْثَرةَ ِزيَاَرِة اْلبَْيتِ كَ 

ِ َوُسنهِة نَبِيِّهِ     . بِِكتَاِب َّللاه

ِ ْبُن َجْعفٍَر حَ  ثَنَا أَبُو َداُوَد أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن فُوَرَك أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه ثَنَا يُونُُس ْبُن َحبِيٍب َحده ده

 ِ ثَنَا ُشْعبَةُ َعْن قَتَاَدةَ قَاَل َسِمْعُت أَبَا نَْضَرةَ يَقُوُل قُْلُت لَِجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه بَْيِر   : َحده إِنه اْبَن الزُّ

َعلَى يََدىه َداَر اْلَحِديُث تََمتهْعنَا َعلَى   : اَل َجابِرٌ يَْنهَى َعِن اْلُمْتَعِة َوإِنه اْبَن َعبهاٍس يَأُْمُر بِهَا قَ 

ا َكاَن ُعَمُر رضي َّللا عنه َخطََب فَقَالَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم فَلَمه َ َعزه   : َعْهد َرُسوِل َّللاه إِنه َّللاه

ُكْم ِمْن َوَجله َكاَن يُِحلُّ لِنَبِيِِّه َعلَْيِه السهالََم َما يََشاُء َوإِنه الْ  قُْرآَن قَْد نََزَل َمنَاِزلَهُ فَاْفِصلُوا َحجه

َج اْمَرأَةً إِلَى أََجٍل إاِله َرَجْمتُهُ  أَْخَرَجهُ   . ُعْمَرتُِكْم َوأَبِتُّوا نَِكاَح هَِذِه النَِّساِء الَ أُوتَى بَِرُجٍل تََزوه

ِحيِح ِمْن َحِديِث ُغْنَدٍر َعْن ُشْعبَةَ وَ  اٌم َعْن قَتَاَدةَ َوَزاَد في اْلَحِديثِ ُمْسلٌِم في الصه   : َرَواهُ هَمه

ُكْم َوأَتَمُّ لُِعْمَرتُِكمْ     . فَإِنههُ أَتَمُّ لَِحجِّ

  . لَهُ َوفِى َذلَِك ِدالَلَةٌ َعلَى أَنه النهْهَى َعْن ُمْتَعِة اْلَحجِّ َكاَن َعلَى اْلَوْجِه الهِذى بَيهنَهُ في اْلَحِديِث قَبْ 

ِ ْبُن أَْحَمَد ْبِن   : َرنَا أَبُو نَْصرٍ أَْخبَ  ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن إِْسَماِعيَل الطهابَِرانِىُّ بِهَا أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا ُشْعبَةُ َعْن ُمسْ  ثَنَا َرْوُح ْبُن ُعبَاَدةَ َحده ائُِغ َحده ُد ْبُن إِْسَماِعيَل الصه ثَنَا ُمَحمه لٍِم َمْنُصوٍر َحده

بَْيِر يَْنهَى َعْنهَا  َص فِيهَا َوَكاَن اْبُن الزُّ ىِّ قَاَل َسأَْلُت اْبَن َعبهاٍس َعْن ُمْتَعِة اْلَحجِّ فََرخه اْلقُرِّ

بَْيِر تَُحدِّثُ   : فَقَالَ  َص فِيهَا فَاْدُخلُوا   : هَِذِه أُمُّ اْبِن الزُّ ِ صلى َّللا عليه وسلم َرخه أَنه َرُسوَل َّللاه

ِ   : ْيهَا فَاْسأَلُوهَا قَاَل فََدَخْلنَا َعلَْيهَا فَإَِذا اْمَرأَةٌ َضْخَمةٌ َعْميَاُء فَقَالَتْ َعلَ  َص َرُسوُل َّللاه قَْد َرخه

   . صلى َّللا عليه وسلم فِيهَا

ِد ْبِن َحاتٍِم َعْن َرْوِح ْبِن ُعبَاَدةَ  ِحيِح َعْن ُمَحمه َعلِىُّ   : ا أَبُو اْلَحَسنِ أَْخبََرنَ   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب اْلقَاِضى  ِد ْبِن إِْسَحاَق َحده ٍد اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه ْبُن ُمَحمه

ثَنَا َعْمُرو ْبُن َمْرُزوٍق أَْخبََرنَا ُشْعبَةُ َعِن اْلَحَكِم َعْن َعلِىِّ ْبِن ُحَسيٍْن َعْن مَ  ْرَواَن ْبِن َحده

ةَ َواْلَمِدينَِة َوُعْثَماُن يَْنهَى َعِن  اْلَحَكِم قَاَل َسِمْعُت ُعْثَماَن َوَعلِىه رضي َّللا عنهَما بَْيَن َمكه

ا َرأَى َذلَِك َعلِىٌّ أَهَله بِِهَما َجِميًعا قَالَ  ةً َمًعا لَبهْيَك ُعْمَرةً َوحَ   : اْلُمْتَعِة َوأَْن يُْجَمَع بَْينَهَُما فَلَمه جه

لَْم أَُكْن ألََدَع ُسنهةَ   : قَاَل فَقَالَ   ؟ تَُرانِى أَْنهَى النهاَس َعْن َشْىٍء َوتَْفَعلُهُ أَْنتَ   : قَاَل فَقَاَل ُعْثَمانُ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم لِقَْوِل أََحٍد ِمَن النهاسِ  ِحيِح ِمنْ   . َرُسوِل َّللاه  أَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ في الصه

ِد ْبِن   : َوأَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمدَ   : َوأَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمدَ   . َحِديِث ُغْنَدٍر َعْن ُشْعبَةَ  ِ ْبُن ُمَحمه َعْبُد َّللاه

ِد ْبِن يَْحيَى اْلُمَزكِّى قَاالَ   : اْلَحَسِن اْلِمْهَرَجانِىُّ َوأَبُو َزَكِريها أَْخبََرنَا  يَْحيَى ْبُن إِْبَراِهيَم ْبِن ُمَحمه

 ِ ثَنَا ُشْعبَةُ أَْخبََرنِى   : أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا أَبُو ُعَمَر َحده ٍد َحده ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ةَ َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيهِب قَالَ  ا بُِعْسفَاَن اْجتََمَع َعلِىٌّ َوُعْثَماُن رضي َّللا عنهمَ   : َعْمُرو ْبُن ُمره

ِ صلى َّللا   : َوَكاَن ُعْثَماُن يَْنهَى َعِن اْلُمْتَعِة فَقَاَل لَهُ َعلِىٌّ  َما تُِريُد إِلَى أَْمٍر فََعلَهُ َرُسوُل َّللاه
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ا َرأَى َذلِكَ   : َدْعنَا ِمْنَك قَالَ   : عليه وسلم تَْنهَى َعْنهُ قَالَ  َعلِىٌّ  إِنِّى الَ أَْستَِطيُع أَْن أََدَعَك فَلَمه

ِحيِح ِمْن َحِديِث ُشْعبَةَ   . أَهَله بِِهَما َجِميًعا    . أَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ َوُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا ُمحَ  ثَنِى أَبِى َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب ْبِن يُوُسَف َحده ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا ُمَحمه ُد ْبُن أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه مه

ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َسلََمةَ حَ اْلمُ  ِ أَْخبََرنَا أَبُو اْلفَْضِل ْبُن إِْبَراِهيَم َحده ثَنَا ثَنهى ح َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ده

 ِ ثَنَا ُشْعبَةُ َعْن قَتَاَدةَ قَاَل قَاَل َعْبُد َّللاه ُد ْبُن َجْعفٍَر َحده ثَنَا ُمَحمه اٍر قَاالَ َحده ُد ْبُن بَشه   :  ْبُن َشقِيقٍ ُمَحمه

َكاَن ُعْثَماُن رضي َّللا عنه يَْنهَى َعِن اْلُمْتَعِة َوَكاَن َعلِىٌّ رضي َّللا عنه يَأُْمُر بِهَا فَقَاَل 

ِ صلى َّللا عليه  : ُعْثَماُن لَِعلِىٍّ َكلَِمةً ثُمه قَاَل َعلِىٌّ  وسلم  لَقَْد َعلِْمَت أَنها قَْد تََمتهْعنَا َمَع َرُسوِل َّللاه

   . أََجْل َولَِكنها ُكنها َخائِفِينَ   : قَالَ 

ارٍ  ِد ْبِن بَشه ِد ْبِن اْلُمثَنهى َوُمَحمه ِحيِح َعْن ُمَحمه    . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَنَ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو اْلفَْضِل ْبُن إِْبَراِهيَم َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا أَْخبََرنَا ُمَحمه ا أَْحَمُد ْبُن َسلََمةَ َحده

ْعثَاِء قَاَل قُْلُت  ْحَمِن ْبِن أَبِى الشه إِْسَحاُق ْبُن إِْبَراِهيَم أَْخبََرنَا َجِريٌر َعْن بَيَاٍن َعْن َعْبِد الره

  : َواْلَحجه فَقَاَل إِْبَراِهيُم النهَخِعىُّ  إِنِّى أَِهمُّ أَْن أَْجَمَع اْلُعْمَرةَ   : إِلْبَراِهيَم النهَخِعىِّ َوإِْبَراِهيَم التهْيِمىِّ 

َوقَاَل إِْبَراِهيُم التهْيِمىُّ َعْن أَبِيِه أَنههُ َمره بِأَبِى َذرٍّ رضي َّللا عنه   . َولَِكنه أَبَاَك لَْم يَُكْن لِيَهُمه بَِذلِكَ 

بََذِة فََذَكَر لَهُ َذلَِك فَقَالَ  ةً ُدونَُكمْ إِنهَما َكانَِت لَنَ   : بِالره    . ا َخاصه

ِحيِح َعْن قُتَْيبَةَ َعْن َجِريرٍ     . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا  اِك َحده ُد َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن اْلفَْضِل الْقَطهاُن بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا أَبُو َعْمِرو ْبُن السهمه ُمَحمه

ِ ْبِن يَِزي ثَنَا أَبُو بَْدرٍ ْبُن ُعبَْيِد َّللاه ثَنَا ُسلَْيَماُن ْبُن ِمْهَراَن ح   : َد اْلُمنَاِدى َحده ُشَجاُع ْبُن اْلَولِيِد َحده

ثَنَا أَبُ  ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفيَاَن َحده ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو اْلَولِيِد َحده و بَْكِر ْبُن وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو ُمَعاِويَةَ َعِن األَْعَمِش َعْن إِْبَراِهيَم التهْيِمىِّ َعْن أَبِيِه َعْن أَبِى َذرٍّ رضي أَبِى َشْيبَ  ةَ َحده

ةً   : َّللا عنه قَالَ  ٍد َخاصه    . َكانَِت اْلُمْتَعةُ في اْلَحجِّ ألَْصَحاِب ُمَحمه

ةً   : ٍر قَالَ لَْفظُ َحِديِث أَبِى ُمَعاِويَةَ َوفِى ِرَوايَِة أَبِى بَكْ     . إِنهَما َكانَِت ُمْتَعةُ اْلَحجِّ لَنَا َخاصه

ِحيِح َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن أَبِى َشْيبَةَ     . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ُ أَْعلَُم فَْسَخهُُم اْلَحجه بِاْلُعْمَرِة َوهَُو أَنه بَْعَض أَْصَحاِب النبي صلى َّللا عليه  َوإِنهَما أََراَد َوَّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم أَْن يَْجَعلُوهُ  وسلم أَهَله بِاْلَحجِّ َولَْم يَُكْن َمَعهُْم هَْدٌى فَأََمَرهُْم َرُسوُل َّللاه

ُ أَْعلَُم بَِذلَِك َعاَدتَهُْم في تَْحِريِم اْلُعْمَرِة في أَْشهُِر اْلَحجِّ  َوهََذا الَ يَُجوُز   . ُعْمَرةً لِيَْنقَُض َوَّللاه

يَْوَم َوقَْد َمَضى في ِرَوايَِة اْبِن َعبهاٍس َوفِى ِرَوايَِة ُمَرقٍِّع األَُسيِِّدىِّ َعْن أَبِى َذرٍّ َما َدله َعلَى الْ 
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ثَنَا أَ   . َذلِكَ  وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن َداَسهَ َحده بُو َوأَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ َوأَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ

ْحَمِن ْبِن األَ  ُد ْبُن إِْسَحاَق َعْن َعبِْد الره ثَنَا هَنهاٌد َعِن اْبِن أَبِى َزائَِدةَ أَْخبََرنَا ُمَحمه ْسَوِد َداُوَد َحده

لَْم   : أَنه أَبَا َذرٍّ رضي َّللا عنه َكاَن يَقُوُل فِيَمْن َحجه ثُمه فََسَخهَا بُِعْمَرةٍ   : َعْن ُسلَْيِم ْبِن األَْسَودِ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم  ْكِب الهِذيَن َكانُوا َمَع َرُسوِل َّللاه دٍ   . يَُكْن َذلَِك إاِله لِلره   : أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه

ثَ  فهاُر َحده ٍد الصه ِ ْبُن يَْحيَى ْبِن َعْبِد اْلَجبهاِر بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمه نَا َسْعَداُن َعْبُد َّللاه

 ِ ثَنَا أَبُو ُمَعاِويَةَ َعِن األَْعَمِش َعْن قَْيِس ْبِن ُمْسلٍِم َعْن طَاِرِق ْبِن ِشهَاٍب قَاَل قَاَل َعْبُد َّللاه َحده

أَبِى  َوأَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ْبنُ   . لَْيَس فِيهَا ُعْمَرةٌ   ( اْلَحجُّ أَْشهٌُر َمْعلُوَماتٌ  ) هَُو اْبُن َمْسُعوٍد 

 ِ ُد ْبُن َعْبِد اْلَوههاِب أَْخبََرنَا   : إِْسَحاَق اْلُمَزكِّى أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ِ  َجْعفَُر ْبُن َعْوٍن أَْخبََرنَا ِمْسَعٌر َعْن قَْيِس ْبِن ُمْسلٍِم َعْن طَاِرِق ْبِن ِشهَاٍب قَاَل أَتَْيتُ  َعْبَد َّللاه

ِ   : فَقُْلتُ  هَا ُعْمَرةً فَقَاَل َعْبُد َّللاه ُ َعزه َوَجله   : إِنه اْمَرأَةً ِمنها أََراَدْت أَْن تَُضمه َمَع َحجِّ اْلَحجُّ  ) قَاَل َّللاه

   . فاَلَ أَُرى هَِذِه إاِله أَْشهَُر اْلَحجِّ   ( أَْشهٌُر َمْعلُوَماتٌ 

ينَا في َحِدي بَىِّ ْبِن َمْعبٍَد َعْن َزْيِد ْبِن ُصوَحاَن َوَسْلَماَن ْبِن َربِيَعةَ َوُروِّ أَنههَُما َكِرهَا   : ِث الصُّ

َذلَِك َحتهى بَيهَن ُعَمُر ْبُن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه َجَواَزهَا، َوَكَراِهيَةُ َمْن َكِرهَ َذلَِك أَظُنُّهَا 

ينَا َعنِ  ِ ْبِن  َعلَى اْلَوْجِه الهِذى ُروِّ اْبِن ُعَمَر َعْن ُعَمَر فَقَْد ُرِوَى َعِن األَْسَوِد َعْن َعْبِد َّللاه

نهِة الثهابِتَِة   : َمْسُعوٍد أَنههُ قَالَ  نُُسَكاِن أُِحبُّ أَْن يَُكوَن لُِكلِّ َواِحٍد ِمْنهَُما َشَعٌث َوَسفٌَر فَثَبََت بِالسُّ

ِ صلى َّللا عليه وسلم  َجَواُز التهَمتُِّع َواْلقَِراِن َواإِلْفَراِد َوثَبََت بُِمِضىِّ النبي َعْن َرُسوِل َّللاه

ِل في َكَراِهيَِة التهَمتُِّع َواْلقَِراِن  ْدِر األَوه صلى َّللا عليه وسلم فِى َحجٍّ ُمْفَرٍد ثُمه بِاْختاِلَِف الصه

ُ أَْعلَمُ ُدوَن اإِلْفَراِد َكْوُن إِْفَراِد اْلَحجِّ َعِن اْلُعْمَرِة أَفْ     . َضُل َوَّللاه

  هَْدِى اْلُمتََمتِِّع بِاْلُعْمَرِة إِلَى اْلَحجِّ َوَصْوِمهِ   : باب

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن إِْسَحاَق أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن إِْبَراِهيَم حَ  ثَنَا اْبُن أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ده

ثَنِ  ِ بَُكْيٍر َحده ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا   : ى اللهْيُث وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنِى أَبِى َعْن أَبِيِه  ثَنَا َعْبُد اْلَملِِك ْبُن ُشَعْيِب ْبِن اللهْيِث َحده ُحَسْيُن ْبُن َحَسِن ْبِن ُمهَاِجٍر َحده

ِ َحده  ِ ْبَن ُعَمَر رضي َّللا   : ثَنِى ُعقَْيُل ْبُن َخالٍِد َعِن اْبِن ِشهَاٍب َعْن َسالِِم ْبِن َعْبِد َّللاه أَنه َعْبَد َّللاه

ِ صلى   : عنه قَاَل فََذَكَر اْلَحِديَث في َحجِّ النبي صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  ا قَِدَم َرُسوُل َّللاه فَلَمه

ةَ  َمْن َكاَن ِمْنُكْم أَْهَدى فَإِنههُ الَ يَِحلُّ ِمْن َشْىٍء َحُرَم َحتهى   : قَاَل لِلنهاسِ  َّللا عليه وسلم َمكه

ْر َولْ  فَا َواْلَمْرَوِة َوْليُقَصِّ هُ َوَمْن لَْم يَُكْن ِمْنُكْم أَْهَدى فَْليَطُْف بِاْلبَْيِت َوبَْيَن الصه يُْحلِْل يَْقِضَى َحجه

َوْليُْهِد، فََمْن لَْم يَِجْد هَْديًا فَْليَُصْم ثاَلَثَةَ أَيهاٍم في اْلَحجِّ َوَسْبَعةً إَِذا َرَجَع إِلَى  ثُمه لِيُِهله بِاْلَحجِّ 

   . َوَذَكَر اْلَحِديثَ   . أَْهلِهِ 

ِحيِح َعِن ابِْن بَُكْيٍر وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن َعْبِد اْلَملِِك ْبِن ُشعَ     . ْيبٍ َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n89&p1#TOP
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ثَ  ثَنِى أَبِى َحده ِد ْبِن َواِصٍل َحده ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن َعْبِد َّللاه نَا أَْخبََرنَا ُمَحمه

ثَنَا أَبُو َمْعَشٍر َعْن ُعْثَماَن ْبِن ِغيَاٍث َعْن ِعكْ  ُد ْبُن إِْسَماِعيَل قَاَل قَاَل أَبُو َكاِمٍل َحده ِرَمةَ ُمَحمه

أَهَله اْلُمهَاِجُروَن َواألَْنَصاُر َوأَْزَواُج النبي   : أَنههُ ُسئَِل َعْن ُمْتَعِة اْلَحاجِّ فَقَالَ   : َعِن اْبِن َعبهاسٍ 

ِ صلى َّللا عليه  ةَ قَاَل َرُسوُل َّللاه ا قَِدْمنَا َمكه ِة الَْوَداِع َوأَْهلَْلنَا فَلَمه صلى َّللا عليه وسلم فِى َحجه

فَا َواْلَمْرَوِة َوأَ  )   : سلمو تَْينَا اْجَعلُوا إِْهالَلَُكْم بِاْلَحجِّ ُعْمَرةً إاِله َمْن قَلهَد اْلهَْدَى طُْفنَا بِاْلبَْيِت َوبِالصه

ثُمه أََمَرنَا   . ْدَى َمِحلههُ َمْن قَلهَد اْلهَْدَى فَإِنههُ الَ يَِحلُّ َحتهى يَْبلَُغ اْلهَ   : َوقَالَ   . النَِّساَء َولَبِْسنَا الثِّيَابَ 

فَ  ا َواْلَمْرَوِة َعِشيهةَ التهْرِويَِة أَْن نُِهله بِاْلَحجِّ فَإَِذا فََرْغنَا ِمَن اْلَمنَاِسِك ِجْئنَا فَطُْفنَا بِاْلبَْيِت َوبِالصه

ُ تََعالَى  نَا َوَعلَْينَا اْلهَْدُى َكَما قَاَل َّللاه ا اْستَْيَسَر ِمَن اْلهَْدِى فََمْن لَْم يَِجْد فَِصيَاُم فَمَ  ) َوقَْد تَمه َحجُّ

اةُ تُْجِزُئ فََجَمُعوا نُُسَكْيِن في   ( ثاَلَثَِة أَيهاٍم في اْلَحجِّ َوَسْبَعٍة إَِذا َرَجْعتُمْ  إِلَى أَْمَصاِرُكْم َوالشه

َ أَْنَزلَهُ في ِكتَا ُ َعزه َعاٍم بَْيَن اْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة فَإِنه َّللاه ةَ قَاَل َّللاه بِِه َوُسنهِة نَبِيِِّه َوأَبَاَحهُ َغْيُر أَْهِل َمكه

ُ   ( َذلَِك لَِمْن لَْم يَُكْن أَْهلُهُ َحاِضِرى اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ  ) َوَجله  اٌل   : َوأَْشهُُر اْلَحجِّ الهتِى َذَكَر َّللاه َشوه

ِة، َمْن  فَثُ َوُذو اْلقَْعَدِة َوُذو اْلَحجه اْلِجَماُع   : تََمتهَع في هَِذِه األَْشهُِر فََعلَْيِه َدٌم أَْو َصْوٌم َوالره

ِحيِح هََكَذا  . اْلِمَراءُ   : اْلَمَعاِصى َواْلِجَدالُ   : َواْلفُُسوقُ  َوقَْد أَْخبََرنَا أَبُو   . أَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ في الصه

ُز َعْمٍرو َوقَْد أَْخبََرنَا أَبُو َعْمرٍ  و األَِديُب أَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر اإِلْسَماِعيلِىُّ أَْخبََرنَا اْلقَاِسُم اْلُمطَرِّ

ثَنَا أَبُو َمْعَشرٍ  ثَنَا أَبُو َكاِمٍل َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن ِسنَاٍن َحده ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن َسْعٍد َعْن   : َحده اُء َحده اْلبَره

ْيُخ أَبُو بَْكرٍ   . ٍس ِمْثَل َمْعنَاهُ بِطُولِهِ ِعْكِرَمةَ َعِن اْبن َعبها ُعْثَماُن ْبُن   : هََكَذا قَاَل اْلقَاِسمُ   : قَاَل الشه

   . َسْعدٍ 

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ثَنَا أَْحَمُد ْبنُ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه  َعلِىُّ ْبُن ِعيَسى ْبِن إِبَْراِهيَم َحده

ثَنَا َوْهُب ْبُن َجِريِر ْبنِ  ثَنَا يَْحيَى ْبِن أَيُّوَب َحده  َعْبِد اْلَوههاِب ْبِن النهْضِر ْبِن َعْبِد الَْوههاِب َحده

ثَنِى اْبُن أَبِى نَِجيٍح َعْن ُمَجاِهٍد َوَعطَاٍء َعْن َجابِِر  ِد ْبِن إِْسَحاَق َحده ثَنَا أَبِى َعْن ُمَحمه َحاِزٍم َحده

ِ في َحجِّ النبي صلى َّللا عليه وسلم َوأَْمِرِه إِيهاهُْم بِاإِلْحالَِل بِاْلُعْمَرِة َوُخْطبَتِِه  ْبنِ  َعْبِد َّللاه

َولَِو اْستَْقبَْلُت ِمْن أَْمِرى َما اْستَْدبَْرُت َما َسْقُت اْلهَْدَى َولََحلَْلُت َكَما َحلُّوا فََمْن لَْم يَُكْن   : َوقَْولِهِ 

فَُكنها   : قَالَ   . ٌى فَْليَُصْم ثاَلَثَةَ أَيهاٍم َوَسْبَعةً إَِذا َرَجَع إِلَى أَْهلِِه َوَمْن َوَجَد هَْديًا فَْليَْنَحرْ َمَعهُ هَدْ 

أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َوأَبُو َزَكِريها   . نَْنَحُر اْلَجُزوَر َعْن َسْبَعٍة َوَذَكَر الَْحِديثَ 

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ بْ  ِ ْبِن َعْبِد   : ُن أَبِى إِْسَحاَق قَاالَ َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ِ ْبِن ِدينَاٍر أَنههُ قَاَل َسِمعْ  ثَنَا اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى َمالُِك ْبُن أَنٍَس َعْن َعْبِد َّللاه ِ اْلَحَكِم َحده ُت َعْبَد َّللاه

ِة فَقَْد   : ْبَن ُعَمَر يَقُولُ  اٍل أَْو ِذى اْلقَْعَدِة أَْو ِذى اْلِحجه َمِن اْعتََمَر في أَْشهُِر اْلَحجِّ في َشوه

يَاُم إِْن لَْم يَِجْد هَْديًا    . اْستَْمتََع َوَوَجَب َعلَْيِه اْلهَْدُى أَِو الصِّ

ينَا في اْلباِب قَْبلَهُ عَ  ِ ْبِن ُعَمَر َعْن أَبِيِه أَنههُ قَاَل في اْلُمْتَعةِ َوُروِّ إِنههَا الَ تَتِمُّ   : ْن َسالِِم بِْن َعْبِد َّللاه

َرَجَع  إاِله أَْن يُْهِدَى َصاِحبُهَا هَْديًا أَْو يَُصوَم إِْن لَْم يَِجْد هَْديًا ثاَلَثَةَ أَيهاٍم في الَْحجِّ َوَسْبَعةً إَِذا

   . َوإِنه اْلُعْمَرةَ في َغْيِر أَْشهُِر اْلَحجِّ تَتِمُّ بَِغْيِر هَْدٍى َوالَ ِصيَامٍ   . إِلَى أَْهلِهِ 

   ( َما اْستَْيَسَر ِمَن اْلهَْدىِ  )   : باب
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ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َحده ُد ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا ُشْعبَةُ َعْن أَبِى َجْمَرةَ قَالَ  ثَنَا َوْهُب ْبُن َجِريٍر َحده ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن َمْرُزوٍق َحده   : يَْعقُوَب َحده

ْمُت فَأَتَانِى آٍت تََمتهْعُت فَنَهَانِى نَاٌس َعْنهَا فََسأَْلُت اْبَن َعبهاٍس فَأََمَرنِي بِهَا فََرَجْعُت إِلَى بَْيتِي فَنِ 

  : ُعْمَرةٌ ُمتَقَبهلَةٌ َوَحجٌّ َمْبُروٌر فَأَتَْيُت اْبَن َعبهاٍس رضي َّللا عنه فَأَْخبَْرتُهُ فَقَالَ   : في اْلَمنَاِم فَقَالَ 

ُ أَْكبَُر ُسنهةُ أَبِى اْلقَاِسِم  ِ صلى َّللا عليه وسلم َوُسئَِل عَ  ) َّللاه ا اْستَْيَسَر ِمَن أَْو ُسنهةُ َرُسوِل َّللاه مه

ِحيِح ِمْن َحِديِث ُشْعبَةَ   . َجُزوٌر أَْو بَقََرةٌ أَْو َشاةٌ أَْو ِشْرٌك في َدمٍ   : اْلهَْدِى فَقَالَ  أَْخَرَجاهُ في الصه

ِ اْلَحافِظ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن   . َوَذَكَر اْلبَُخاِرىُّ ِرَوايَةَ َوْهبٍ  أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو ُحَذْيفَةَ َعْن ُسْفيَانَ  ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن َمْرُزوٍق َحده ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس هَُو األََصمُّ َحده َعْن  َحده

  ( ْديًا بَالَِغ اْلَكْعبَةِ هَ  ) َشاةٌ   ( َما اْستَْيَسَر ِمَن اْلهَْدىِ  ) ُموَسى ْبِن ُعْقبَةَ َعِن اْلقَاِسِم َعِن ابِْن َعبهاٍس 

َما اْستَْيَسَر ِمَن  ) َوبِهََذا اإِلْسنَاِد َعِن اْلقَاِسِم َوبِهََذا اإِلْسنَاِد َعِن اْلقَاِسِم َعِن اْبِن ُعَمَر أَنههُ قَاَل 

ْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ َوأَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ َوأَ   . اْلبَِعيُر أَِو اْلبَقََرةُ   ( اْلهَْدىِ 

ثَنَا اْبُن بَُكْيرٍ  ُد ْبُن إِْبَراِهيَم َحده ثَنَا ُمَحمه ثَنَا  اْلَعْدُل أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن َجْعفٍَر اْلُمَزكِّى َحده َحده

ٍد َعْن أَبِيهِ  َما  ) ى طَالٍِب رضي َّللا عنه َكاَن يَقُوُل أَنه َعلِىه ْبَن أَبِ   : َمالٌِك َعْن َجْعفَِر ْبِن ُمَحمه

ثَنَا َمالٌِك َعْن نَافٍِع أَنه   . َشاةٌ   ( اْستَْيَسَر ِمَن اْلهَْدىِ  ثَنَا َمالٌِك َوبِهََذا اإِلْسنَاِد َحده َوبِهََذا اإِلْسنَاِد َحده

ِ ْبَن ُعَمَر َكاَن يَقُوُل     . بََدنَةٌ أَْو بَقََرةٌ   ( ىِ َما اْستَْيَسَر ِمَن اْلهَدْ  ) َعْبَد َّللاه

اِة َوهَُو قَْوُل َعطَاِء ْبِن أَبِى َربَاحٍ   َوبِقَْوِل َعلِىٍّ َواْبِن َعبهاٍس نَقُوُل لُِوقُوِع اْسِم اْلهَْدِى َعلَى الشه

   . َواْلَحَسِن َوَسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر َوإِْبَراِهيَم النهَخِعىِّ َوَغْيِرِهمْ 

ْومِ اإِلْعوَ   : باب   اِز ِمْن هَْدِى اْلُمْتَعِة َوَوْقِت الصه

ثَنَا أَبُو  أَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق اْلُمَزكِّى َوأَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى قَاالَ َحده

ِ ْبِن َعْبِد ا ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه ْلَحَكِم أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى َمالُِك اْلَعبهاِس هَُو األََصمُّ َحده

بَْيِر َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها َزْوِج النبي  ْبُن أَنٍَس َعِن اْبِن ِشهَاٍب َعْن ُعْرَوةَ ْبِن الزُّ

يَاُم لَِمْن تََمتهَع بِاْلُعْمَرِة إِلَى اْلَحجِّ لِ   : صلى َّللا عليه وسلم أَنههَا قَالَتْ  َمْن لَْم يَِجْد هَْديًا َما الصِّ

   . بَْيَن أَْن يُِهله بِاْلَحجِّ إِلَى يَْوِم َعَرفَةَ فََمْن لَْم يَُصْم َصاَم أَيهاَم ِمنًى

ِ ْبِن ُعَمَر َعْن أَبِيِه  ثَنِى اْبُن ِشهَاٍب َعْن َسالِِم ْبِن َعْبِد َّللاه ثَنِى اْبُن ِشهَاٍب قَاَل َوَحده قَاَل َوَحده

ِ ْبِن يُوُسَف َعْن َمالِكٍ   . َذلِكَ  ِمْثلَ  قَاَل َوتَابََعهُ   . َرَواهُ اْلبَُخاِرىُّ بِاإِلْسنَاَدْيِن َجِميًعا َعْن َعْبِد َّللاه

   . إِْبَراِهيُم ْبُن َسْعٍد َعِن اْبِن ِشهَاٍب َوقَْد َمَضى َذلَِك فِى

ِ اْلَحافِظُ أَخْ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا أَْخبََرنَا ُمَحمه ُد ْبُن إِْسَحاَق َحده ثَنَا ُمَحمه بََرنَا اْلُحَسْيُن ْبُن َعلِىٍّ َحده

ِ ْبَن عِ  ثَنَا ُشْعبَةُ قَاَل َسِمْعُت َعْبَد َّللاه ٌد يَْعنِى اْبَن َجْعفٍَر َحده ثَنَا ُمَحمه اٍر َحده ُد ْبُن بَشه يَسى ُمَحمه

ْهِرىِّ َعْن ُعْرَوةَ َعنْ  ُث َعِن الزُّ َوَعْن َسالٍِم َعِن اْبِن َوَعْن َسالٍِم   . َعائَِشةَ رضي َّللا عنها يَُحدِّ

ْص في أَيهاِم التهْشِريِق أَْن تَُصاَم إاِله َمْن لَْم يَِجِد اْلهَْدىَ   : َعِن اْبِن ُعَمَر أَنههَُما قَاالَ     . لَْم يَُرخه
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ِد ْبِن  ِحيِح َعْن ُمَحمه ِحيُح بِهََذا اللهْفِظ َوبَِما َمَضى َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه اٍر َوهََذا هَُو الصه بَشه

   . َوقَْد أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َوقَدْ   . ِمْن لَْفِظ َحِديِث َمالِكٍ 

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َطاِهٍر اْلفَقِيهُ َوأَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق َوأَبُ  و َسِعيِد ْبُن أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم   : أَبِى َعْمٍرو قَالُوا َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَهُ َعِن اْبِن أَبِى لَْيلَى َعنِ  ثَنِى يَْحيَى ْبُن َسالٍَم اْلبَْصِرىُّ أَنه ُشْعبَةَ َحده ْهِرىِّ َعْن َسالِِم  َحده الزُّ

ِ َعْن أَبِيِه قَالَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم فِى اْلُمتََمتِِّع إَِذا لَْم يَِجِد   : ْبِن َعْبِد َّللاه َص َرُسوُل َّللاه َرخه

َكَذا َرَواهُ يَْحيَى ْبُن   . اْلهَْدَى َولَْم يَُصْم َحتهى فَاتَْتهُ أَيهاُم الَْعْشِر أَْن يَُصوَم أَيهاَم التهْشِريِق َمَكانَهَا

ِ ْبُن ِعيَسى ْبِن أَبِى لَْيلَى  { ج }   . َسالهمٍ  ، َواْبُن أَبِى لَْيلَى هََذا هَُو َعْبُد َّللاه    . َولَْيَس بِاْلقَِوىِّ

ا األَْخبَاُر الهتِى ُرِويَْت في النهْهِى َعْن َصْوِم أَيهاِم التهْشِريِق َعلَى الُْجْملَةِ  فَقَْد َمَضى ِذْكُرهَا  َوأَمه

   . فِى كتاب الصيام

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ُد ْبُن   : َوأَْخبََرنَا أَبُو طَاِهٍر اْلفَقِيهُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َحده ُمَحمه

اُد ْبُن ِعيَسى أَْخبَ  ثَنَا َحمه ُد ْبُن إِْسَحاَق َحده ثَنَا ُمَحمه ٍد َعْن أَبِيِه َعْن يَْعقُوَب َحده َرنَا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمه

قَْبَل التهْرِويَِة بِيَْوٍم َويَْوِم   : قَالَ   ( فَِصيَاُم ثاَلَثَِة أَيهاٍم في اْلَحجِّ  ) َعلِىٍّ رضي َّللا عنه في قَْولِِه 

ُد ْبنُ   : َوأَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ   . التهْرِويَِة َويَْوِم َعَرفَةَ  إِْبَراِهيَم األَْصبَهَانِىُّ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو  ُمَحمه

اَرابََجْرِدىُّ  ثَنَا َعلِىُّ ْبُن اْلَحَسِن الده ٍد اْلَجْوهَِرىُّ َحده ثَنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُمَحمه ثَنَا نَْصٍر اْلِعَراقِىُّ َحده  َحده

ثَ  ِ ْبُن اْلَولِيِد َعْن ُسْفيَاَن قَاَل َحده نِى َجْعفٌَر َعْن أَبِيِه َعْن َعلِىِّ ْبِن أَبِى طَالٍِب رضي َّللا َعْبُد َّللاه

ْومُ   : عنه قَالَ  َوَعْن ُسْفيَاَن َعْن ُعبَْيِد َوَعْن ُسْفيَاَن َعْن   . يَُصوُم بَْعَد أَيهاِم التهْشِريِق إَِذا فَاتَهُ الصه

ِ َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمَر قَالَ  ْومُ يَ   : ُعبَْيِد َّللاه َوَعْن ُسْفيَاَن قَاَل   . ُصوُم أَيهاَم التهْشِريِق إَِذا فَاتَهُ الصه

ثَنِى اْبُن ُجَرْيٍج َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمَر أَنههُ قَالَ  ثَنِى َوَعْن ُسْفيَاَن قَاَل َحده الَ يَُصوُمهَا إاِله   : َحده

   . َوهُو ُمْحِرمٍ 

ِ ْبِن ِعيَسى َحِديُث اْبِن ُعَمَر َوَعائِ  َشةَ رضي َّللا عنهَما َمْوُصوٌل َوقَْد قَاالَ في ِرَوايَِة َعْبِد َّللاه

ْخَصةِ  ْهِرىِّ َما يَُدلُّ َعلَى الرُّ ْخَصةُ تَُكوُن بَْعَد النهْهِى َعلَى اْلُجْملَِة َوَحِديُث   . َعِن الزُّ َوالرُّ

 ُ ِد ْبِن َعلِىٍّ َعْن َعلِىٍّ ُمْنقَِطٌع َوَّللاه أَْخبََرنَا أَبُو طَاِهٍر اْلفَقِيهُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى   .  أَْعلَمُ ُمَحمه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ُد ْبُن إِْسَحاَق أَْخبََرنَا أَبُو َزْيٍد   : َعْمٍرو قَاالَ َحده ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنَا ُشْعبَةُ َعْن ُمَحمه  اِر قَالَ اْلهََرِوىُّ َحده َسِمْعُت َرُجالً ِمْن بَنِى ُسلَْيٍم يُقَاُل لَهُ   : ِد ْبِن أَبِى النهوه

َسأَْلُت اْبَن ُعَمَر رضي َّللا عنه َعْن َصْوِم ثاَلَثَِة أَيهاٍم في اْلَحجِّ َوَسْبَعٍة إَِذا َرَجْعتُْم   : ِخفَاٌق قَالَ 

ْيخُ  قَالَ   . إَِذا َرَجْعَت إِلَى أَْهلِكَ   : قَالَ  ُجِل فَقِيَل هََكَذا َوقِيَل أَبُو   : الشه اْختَلَفُوا في اْسِم هََذا الره

فِينَةِ  لَِمىُّ َصاِحِب الده    . اْلِخفَاِق َوقِيَل َحبهاُن السُّ

ِ َعْن أَبِيِه َوَعن َعطَاءٍ  ينَا هََذا في اْلَحِديِث اْلَمْرفُوِع َعْن َسالِِم ْبِن َعْبِد َّللاه َوُمَجاِهٍد  َوقَْد ُروِّ

ِ َوَعْن ِعْكِرَمةَ َعِن اْبِن َعبهاسٍ  َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو األَِديُب أَْخبََرنَا أَبُو   . َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه
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ِ هَُو اْلبَُخاِرىُّ حَ  ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يُوُسَف َحده ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن بَْكٍر اإِلْسَماِعيلِىُّ َحده ثَنَا ُمَحمه ده

ثَنَا ُموَسى ْبُن ُعْقبَةَ أَْخبََرنِى ُكَرْيٌب َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ  ثَنَا فَُضْيٌل َحده يَطُوُف   : أَبِى بَْكٍر َحده

ُجُل بِاْلبَْيِت َما َكاَن َحالاَلً َحتهى يُِهله بِاْلَحجِّ فَإَِذا َرِكَب إِلَى َعَرفَةَ فََمْن تَيَسه  َر لَهُ هَْديُهُ ِمَن الره

ْر لَهُ فَ  َر لَهُ ِمْن َذلَِك أَىه َذلَِك َشاَء َغْيَر إِْن لَْم يَتَيَسه َعلَْيِه ثاَلَثَةُ اإِلبِِل أَِو اْلبَقَِر أَِو اْلَغنَِم َما تَيَسه

يهاِم الثهالَثَِة يَْوَم َعَرفَةَ فاَلَ أَيهاٍم في اْلَحجِّ َوَذلَِك قَْبَل يَْوِم َعَرفَةَ، فَإِْن َكاَن آِخُر يَْوِم ِمَن األَ 

   . ُجنَاَح َوَذَكَر اْلَحِديثَ 

 ِ ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن َعْبِد   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنَا َعْبَدةُ ْبُن أَبِى لُبابَةَ َعْن أَبِى يَْحيَى  اْلَوههاِب أَْخبََرنَا َجْعفَُر ْبُن َعْونٍ  ثَنَا أَبُو ُعَمْيٍس َحده َحده

َما َمَعَك ِمَن   : إِنِّى قَْد َجَمْعُت َمَع َحجٍّ ُعْمَرةً فَقَالَ   : َجاَءهُ َرُجٌل فَقَالَ   : َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ 

لَْيَس في هَِذه فَْضٌل، َعْشَرةٌ ِمْنهَا تَْعلُِف َراِحلَتََك َوَعَشَرةٌ   : الَ أَْربَِعيَن ِدْرهًَما قَ   : قَالَ   ؟ اْلَوِرقِ 

ُد بِهَا َوَعَشَرةٌ تَْكتَِسى بِهَا َوَعَشَرةٌ تَُكافُِئ بِهَا أَْصَحابَكَ     . تََزوه

  أَْبَواِب اْلَمَواقِيتِ   : جماع

اِم َونَْجدٍ   : باب   َواْليََمنِ  ِميقَاِت أَْهِل اْلَمِدينَِة َوالشه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َشْيبَاَن َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنَا أَبُو الْ  ِ اْلَحافِظُ في آَخِريَن قَالُوا َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب   : َعبهاسِ ُسْفيَاُن وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

افِِعىُّ أَْخبََرنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ وأَْخبََرنَ  بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه ُد األََصمُّ أَْخبََرنَا الره ا ُمَحمه

ثَ  ثَنَا َعلِىُّ ْبُن َحْمَشاَذ اْلَعْدُل َحده ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا َعلِىُّ ْبُن َعْبِد ْبُن َعْبِد َّللاه ُد ْبُن أَيُّوَب َحده نَا ُمَحمه

ثَنَا ُسْفيَاُن َوأَْخبََرنَا أَبُو نَْصرٍ  ِ ْبِن َجْعفٍَر َحده ثَنَا أَبُو َعْبِد   : َّللاه أَْحَمُد ْبُن َعلِىِّ ْبِن أَْحَمَد اْلفَاِمىُّ َحده

 ِ ثَنَا إِْبرَ   : َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ثَنَا ُسْفيَاُن َعِن ُمَحمه ثَنِى اْبُن أَبِى ُعَمَر َحده اِهيُم ْبُن أَبِى طَالٍِب َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  ِ َعْن أَبِيِه أَنه َرُسوَل َّللاه ْهِرىِّ َعْن َسالِِم ْبِن َعْبِد َّللاه يُِهلُّ أَْهُل   : الزُّ

اِم ِمَن اْلُجْحفَِة َويُِهلُّ أَْهُل نَْجٍد ِمْن قَْرنٍ اْلَمِدينَِة ِمْن ِذى اْلُحلَْيفَِة َويُِهلُّ أَهْ  قَاَل اْبُن   . ُل الشه

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ   : ُعَمرَ  يُِهلُّ أَْهُل اْليََمِن ِمْن   : َوُذِكَر لي َولَْم أَْسَمْع أَنه َرُسوَل َّللاه

ُ قَاَل اْبُن ُعَمرَ لَْفظُ َحِديِث اْبِن أَبِى ُعَمَر َوفِى ِروَ   . يَلَْملَمَ  افِِعىِّ َرِحَمهُ َّللاه َويَْزُعُموَن   : ايَِة الشه

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَاَل َوفِى ِرَوايَِة َعلِىِّ ْبِن اْلَمِدينِىِّ قَالَ  َوُذِكَر لي َولَْم   : أَنه َرُسوَل َّللاه

   . َك في ِرَوايَِة اْبِن َشْيبَانَ َوَكَذلِ   . أَْسَمْع أَنههُ َوقهَت ألَْهِل اْليََمِن يَلَْملَمَ 

ِ وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعِن ابِْن أَبِى ُعَمرَ  ِحيِح َعْن َعلِىِّ ْبِن َعْبِد َّللاه ثَنَا أَبُو   . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه َحده

ثَنَا أَبُو اْلَحَسِن الَْعلَِوىُّ إِْمالًَء أَْخبََرنَا عَ  ِد ْبِن ُشَعْيٍب اْلَحَسِن اْلَعلَِوىُّ َحده ِ ْبُن ُمَحمه ْبُد َّللاه

ثَنِى إِْبَراِهيُم ْبُن طَْهَما ثَنِى أَبِى َحده ِ َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َحْفِص ْبِن َعْبِد َّللاه َن َعْن اْلبَْزَمْهَرانِىُّ َحده

ِ صلى َّللا عليه نَا  : أَيُّوَب ْبِن أَبِى تَِميَمةَ َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمَر أَنههُ قَالَ  َدى َرُجٌل َرُسوَل َّللاه

ِ   : وسلم َوهَُو في اْلَمْسِجِد فَقَالَ  ِ صلى   ؟ ِمْن أَْيَن تَأُْمُرنَا أَْن نُِهله يَا َرُسوَل َّللاه فَقَاَل َرُسوُل َّللاه

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n90&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n90&p1#TOP
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اِم ِمَن اْلُجْحفَِة َويُِهلُّ أَْهُل يُِهلُّ أَْهُل اْلَمِدينَِة ِمْن ِذى اْلُحلَْيفَِة َويُِهلُّ أَْهُل  )   : َّللا عليه وسلم الشه

   . َوأَْهُل اْليََمِن ِمْن يَلَْملَمَ   : َويَقُولُونَ   : قَالَ   . نَْجٍد ِمْن قَْرنٍ 

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو بَْكرٍ  ثَنَا أَبُو اْلَعبه   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه   : اسِ أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى قَاالَ َحده

ِ ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب َعْن ِرَجالٍ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا ُمَحمه  ِمْن ُمَحمه

أَْحَمُد   : نَْصرٍ أَْهِل اْلِعْلِم ِمْنهُْم َمالُِك ْبُن أَنٍَس َوأَُساَمةُ ْبُن َزْيٍد َواللهْيُث ْبُن َسْعٍد ح َوأَْخبََرنَا أَبُو 

 ِ ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا السهِرىُّ ْبُن ُخَزْيَمةَ   : ْبُن َعلِىِّ ْبِن أَْحَمَد اْلفَاِمىُّ َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ِ اْلَحافِظُ َحده  ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ِ َعْن َمالٍِك ح وأَْخبََرنَا ُمَحمه ثَنَا َعْبُد َّللاه ثَنَا يَْحيَى ْبُن َمْنُصوٍر َحده

ثَنَا يَْحيَى ْبُن يَْحيَى قَاَل قََرأُْت َعلَى َمالٍِك َعْن نَافِ  ُد ْبُن َعْبِد السهالَِم َحده ثَنَا ُمَحمه ٍع اْلقَاِضى َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  ِذى اْلُحلَْيفَِة  يُِهلُّ أَْهُل اْلَمِدينَِة ِمنْ   : َعِن اْبِن ُعَمَر أَنه َرُسوَل َّللاه

اِم ِمَن اْلُجْحفَِة َوأَْهُل نَْجٍد ِمْن قَْرنٍ  ِ   . َوأَْهُل الشه ِ صلى َّللا   : قَاَل َعْبُد َّللاه َوبَلََغنِى أَنه َرُسوَل َّللاه

ِ اْلقَْعنَ   . َويُِهلُّ أَْهُل اْليََمِن ِمْن يَلَْملَمَ   : عليه وسلم قَالَ  بِىِّ َويَْحيَى ْبِن يَْحيَى لَْفظُ َحِديِث َعْبِد َّللاه

   . َويُِهلُّ أَْهُل اْليََمِن ِمْن يَلَْملَمَ   : يَْزُعُموَن أَنههُ قَالَ   : َوفِى ِرَوايَِة اْبِن َوْهٍب قَاَل َوقَاَل اْبُن ُعَمرَ 

ِ ْبِن يُوُسَف َعْن َمالٍِك وَرَواهُ  ِحيِح َعْن َعْبِد َّللاه ُمْسلٌِم َعْن يَْحيَى ْبِن  َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

   . يَْحيَى

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس هَُو األََصمُّ أَْخبَ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو بَْكٍر اْلقَاِضى قَاالَ َحده َرنَا أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ِ ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب أَْخبَرَ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ِ ُمَحمه نِى َمالُِك ْبُن أَنٍَس أَْخبََرنِى َعْبُد َّللاه

ِ ْبِن ُعَمَر قَالَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم أَْهَل اْلَمِدينَِة أَْن   : ْبُن ِدينَاٍر َعْن َعْبِد َّللاه أََمَر َرُسوُل َّللاه

اِم ِمَن اْلُجْحفَِة َوأَْهَل نَْجدٍ  ِ ْبُن ُعَمرَ   . ِمْن قَْرنٍ  يُِهلُّوا ِمْن ِذى اْلُحلَْيفَِة َوأَْهَل الشه   : قَاَل َعْبُد َّللاه

 ِ ِ صلى َّللا عليه وسلم َوقَْد أُْخبِْرُت أَنه َرُسوَل َّللاه ا هَُؤالَِء الثاَلَِث فََسِمْعتُهُنه ِمْن َرُسوِل َّللاه أَمه

ا أَْهُل اْليََمِن فَيُِهلُّوَن ِمْن يَلَْملَ   : صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  أَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن َحِديِث   . مَ َوأَمه

ِ ْبِن ِدينَارٍ     . إِْسَماِعيَل ْبِن َجْعفٍَر َعْن َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُد ْبُن   : أَْخبََرنَا ُمَحمه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

غَ  انِىُّ أَْخبََرنَا األَْسَوُد ْبُن َعاِمٍر َوأَْحَمُد ْبُن يُونَُس َواللهْفظُ لأِلَْسَوِد قَاالَ أَْخبََرنَا إِْسَحاَق الصه

أَنههُ أَتَى اْبَن ُعَمَر في َمْنِزلِِه َولَهُ فُْسطَاطٌ َوُسَراِدٌق قَاَل فََسأَْلتُهُ ِمْن   : ُزهَْيٌر َعْن َزْيِد ْبِن ُجبَْيرٍ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم ِمْن قَْرٍن ألَْهِل نَْجٍد   : لي أَْن أَْعتَِمَر قَالَ  أَْيَن يَُجوزُ  فََرَضهَا َرُسوُل َّللاه

اِم ِمَن اْلُجْحفَةِ     . َوألَْهِل اْلَمِدينَِة ِمْن ِذى اْلُحلَْيفَِة َوألَْهِل الشه

ِحيِح َعْن َمالِِك ْبِن إِْسَماِعيَل     . َعْن ُزهَْيرٍ َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

  ِميقَاِت أَْهِل اْلِعَراقِ   : باب
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ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو نَْصرٍ  ِ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه أَْحَمُد ْبُن َعلِىِّ ْبِن أَْحَمَد اْلفَاِمىُّ قَاَل أَبُو َعْبِد َّللاه

 ِ ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن إِْسَحاَق   : أَْخبََرنَا َوقَاَل أَبُو نَْصٍر َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنَا اْبُن ُجَرْيٍج أَْخبََرنِى ُد ْبُن بَْكٍر َحده ثَنَا ُمَحمه ِ َحده ثَنَا هَاُروُن ْبُن َعْبِد َّللاه أَبُو  األَْنَماِطىُّ َحده

بَْيرِ  ِ   : الزُّ يُْسأَُل َعِن اْلُمهَلِّ فَقَاَل َسِمْعُت ثُمه اْنتَهَى أَُراهُ يُِريُد النبي  أَنههُ َسِمَع َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاه

ُمهَلُّ أَْهِل اْلَمِدينَِة ِمْن ِذى اْلُحلَْيفَِة َوالطهِريُق اآلَخُر اْلُجْحفَةُ   : صلى َّللا عليه وسلم فَقَالَ 

   . نَْجٍد ِمْن قَْرٍن َوُمهَلُّ أَْهِل اْليََمِن ِمْن يَلَْملَمَ  َوُمهَلُّ أَْهِل اْلِعَراِق ِمْن َذاِت ِعْرٍق َوُمهَلُّ أَْهلِ 

ِد ْبِن بَْكرٍ  ِد ْبِن َحاتٍِم َوَغْيِرِه َعْن ُمَحمه ِحيِح َعْن ُمَحمه    . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا أَ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو بَْكٍر اْلقَاِضى قَاالَ َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب   : بُو اْلَعبهاسِ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ِ ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى اْبُن لَِهيَعةَ َعْن أَبِ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ى أَْخبََرنَا ُمَحمه

 ِ ِ قَاَل َسِمْعُت َرُسوَل َّللاه بَْيِر اْلَمكِّىِّ َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه   :  صلى َّللا عليه وسلم يَقُولُ الزُّ

ِ ْبُن لَِهيَعةَ   . َوُمهَلُّ اْلِعَراِق ِمْن َذاِت ِعْرقٍ     . َكَذا قَالَهُ َعْبُد َّللاه

ِحيُح ِرَوايَةُ اْبِن  بَْيِر َوالصه نَاِد َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقبَةَ َعْن أَبِى الزُّ َوَكَذلَِك قِيَل َعِن اْبِن أَبِى الزِّ

َويُْحتََمُل أَْن يَُكوَن َجابٌِر َسِمَع ُعَمَر ْبَن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه يَقُوُل َذلَِك في ُمهَلِّ  ُجَرْيجٍ 

ُد ْبُن فَقَدْ   . أَْهِل اْلِعَراقِ     . فَقَْد أَْخبََرنَا ُمَحمه

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو أَْحَمَد اْلحَ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاه أَْحَمُد ْبُن   : افِظُ أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ أَْخبََرنَا ُمَحمه

ثَنِى اْبُن نَُمْيٍر َحده  انِىُّ َحده ُد ْبُن إِْسَماِعيَل اْلَحسه ثَنَا ُمَحمه ِد ْبِن ُعبَْيٍد الطهَوابِيقِىُّ َحده ثَنَا ُعبَْيُد ُمَحمه

ِ َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمَر َعْن ُعَمَر رضي َّللا عنه  ا فُتَِح هََذاِن اْلِمْصَراِن أَتَْوا   : قَالَ َّللاه لَمه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َحده ألَْهِل نَْجٍد ِمْن قَْرٍن   : ُعَمَر رضي َّللا عنه فَقَالُوا إِنه َرُسوَل َّللاه

فَاْنظُُروا َحْذَوهَا ِمْن   : قَالَ   . َوهَُو يَُجوُر َعْن طَِريقِنَا فَإِْن أََرْدنَا أَْن نَأْتَِى قَْرنًا َشقه َعلَْينَا

   . طَِريقِِهْم قَاَل فََحده لَهُْم َذاَت ِعْرقٍ 

ِ ْبِن نَُمْيرٍ  ِحيِح َعْن َعلِىِّ ْبِن ُمْسلٍِم َعْن َعْبِد َّللاه    . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ِ ْبِن ُعَمرَ     . َوَرَواهُ يَْحيَى اْلقَطهاُن َعْن ُعبَْيِد َّللاه

ُد ْبُن ِسيِرينَ َوإِلَى  ْعثَاِء َوُمَحمه أَنه النبي صلى َّللا   : هََذا َذهََب طَاُوٌس َوَجابُِر ْبُن َزْيٍد أَبُو الشه

ُ َوَذهََب َعطَاُء ْبُن أَبِ  افِِعىُّ َرِحَمهُ َّللاه ى عليه وسلم لَْم يَُوقِّْتهُ َوإِنهَما َوقهَت بَْعَدهُ َواْختَاَرهُ الشه

أَْخبََرنَا   . النبي صلى َّللا عليه وسلم َوقَتههُ َولَْم يُْسنِْدهُ في ِرَوايَِة اْبِن ُجَرْيٍج َعْنهُ  َربَاٍح إِلَى أَنه 

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ   : أَبُو بَْكرٍ  بِيُع ْبُن   : أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا الره ُمَحمه

افِِعىُّ أَْخبََرنَا َسِعيُد ْبُن َسالٍِم أَْخبََرنِى اْبُن ُجَرْيٍج أَْخبََرنِى َعطَاءٌ ُسلَْيَماَن أَخْ  أَنه   : بََرنَا الشه
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ِ صلى َّللا عليه وسلم َوقهَت ألَْهِل اْلَمِدينَِة َذا اْلُحلَْيفَِة َوألَهِْل اْلَمْغِرِب اْلُجْحفَِة  َرُسوَل َّللاه

ِعْرٍق َوألَْهِل نَْجٍد قَْرَن َوَمْن َسلََك نَْجًدا ِمْن أَهِْل اْليََمِن َوَغْيِرِهْم قَْرنَِى َوألَْهِل اْلَمْشِرِق َذاَت 

ُ   . اْلَمَعاِدِن َوألَْهِل اْليََمِن أَلَْملَمَ  افِِعىُّ َرِحَمهُ َّللاه افِِعىُّ َرِحَمهُ قَاَل َوأَْخبََرنَا الشه قَاَل َوأَْخبََرنَا الشه

إِنه النبي صلى َّللا عليه   : ٌم َوَسِعيٌد َعِن اْبِن ُجَرْيٍج فََراَجْعُت َعطَاًء فَقُْلُت لَهُ أَْخبََرنَا ُمْسلِ 

َكَذلَِك َسِمْعنَا أَنههُ َوقهَت   : وسلم َزَعُموا لَْم يَُوقِّْت َذاَت ِعْرٍق َولَْم يَُكْن أَْهُل َمْشِرٍق ِحينَئٍِذ قَالَ 

ِل اْلَمْشِرِق قَاَل َولَْم يَُكْن ِعَراٌق َولَِكْن ألَْهِل اْلَمْشِرِق َولَْم يَِعْزهُ إِلَى َذاَت ِعْرٍق أَِو اْلَعقِيِق ألَهْ 

  . أََحٍد ُدوَن النبي صلى َّللا عليه وسلم َولَِكنههُ يَأْبَى إاِله أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم َوقهتَهُ 

ِحيُح َعْن َعطَاٍء َعِن النبي صلى َّللا اُج ْبُن   .  عليه وسلم ُمْرَسالً هََذا هَُو الصه َوقَْد َرَواهُ اْلَحجه

اُج ْبُن أَْرطَاةَ َوَضْعفُهُ ظَاِهٌر َعْن َعطَاِء َوَغْيِرِه فََوَصلَهُ أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ    : َوقَْد َرَواهُ اْلَحجه

ِد ْبِن َعلِىٍّ اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن بْ  ثَنَا يُوُسُف ْبُن َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه ِد ْبِن إِْسَحاَق َحده ُن ُمَحمه

اُج َعْن َعطَاٍء َعْن َجابِِر  ثَنَا يَِزيُد ْبُن هَاُروَن أَْخبََرنَا اْلَحجه ثَنَا نَْصُر ْبُن َعلِىٍّ َحده يَْعقُوَب َحده

 ِ بَْيِر عَ   . ْبِن َعْبِد َّللاه بَْيِر َعْن َوَعْن أَبِى الزُّ ِ َوَعْن أَبِى الزُّ َوَعْمِرو ْبِن   . ْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه

ِه قَالَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم   : ُشَعْيٍب َعْن َوَعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ َوقَته َرُسوُل َّللاه

أَْهِل تِهَاَمةَ ِمْن يَلَْملَْم َوألَْهِل ألَْهِل اْلَمِدينَِة َذا اْلُحلَْيفَِة َوألَْهِل الشهاِم اْلُجْحفَِة َوألَْهِل اْليََمِن وَ 

  . الطهائِِف َوِهَى نَْجٌد قَْرَن َوألَْهِل الِْعَراِق َذاَت ِعْرٍق َوقَْد ُرِوَى َذلَِك في َغْيِر َحِديِث َجابِرٍ 

ثَنَا أَبُو َغالِِب َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن عُ   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  فهاُر َحده بَْيٍد الصه

ثَنَا ِهَشاُم ْبُن بَْهَراَم بِاْلَمَدائِِن َوأَنَا َسأَْلتُهُ أَْخبََرنَا الُْمَعافَى ْبُن ِعمْ  َراَن َعْن اْبِن بِْنِت ُمَعاِويَةَ َحده

ٍد َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا ُ صلى أَْفلََح ْبِن ُحَمْيٍد َعِن اْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمه  عنها قَالَْت قَاَل َرُسوُل َّللاه

اِم َوِمْصَر ِمْن اْلُجْحفَِة َوأَْهُل  )   : َّللا عليه وسلم يُِهلُّ أَْهُل اْلَمِدينَِة ِمْن ِذى اْلُحلَْيفَِة َوأَهُْل الشه

نَِن َعْن ِهَشاٍم  َوَرَواهُ أَبُو َداُوَد في  . اْليََمِن ِمْن يَلَْملََم َوألَْهِل اْلِعَراِق َذاَت ِعْرقٍ  ِكتَاِب السُّ

   . ُمْختََصًرا

ثَنَا أَْحَمُد بْ  ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ُد ْبُن بَْكٍر َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه ُن َحْنبٍَل َوأَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ

ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن يَِزيَد ْبِن أَبِى ِزيَادٍ  ثَنَا َوِكيٌع َحده ِ ْبِن َعبهاٍس  َحده ِد ْبِن َعلِىِّ بِْن َعْبِد َّللاه َعْن ُمَحمه

أَْخبََرنَا َعلِىُّ   . َوقهَت النبي صلى َّللا عليه وسلم ألَْهِل اْلَمْشِرِق اْلَعقِيقَ   : َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ 

فهاُر  ُد ْبُن ِعيَسى ْبِن أَبِى قَُماٍش ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه ثَنَا ُمَحمه َحده

ثَنَا أَبُو َمْعَمرٍ  ِ ْبُن َعْمِرو َعْن َعْبِد الَْواِرِث ْبِن َسِعيٍد َعْن ُعْتبَةَ ْبِن َعْبِد اْلَملِِك   : َحده َعْبُد َّللاه

ثَنَا ُزَراَرةُ ْبُن ُكَرْيِم ْبِن اْلَحاِرِث أَنه اْلحَ  ْهِمىِّ َحده ثَهُ قَالَ السه أَتَْيُت النبي   : اِرَث ْبَن َعْمٍرو َحده

َوتَِجىُء األَْعَراُب فَإَِذا   : صلى َّللا عليه وسلم بَِعَرفَاٍت أَْو قَاَل بِِمنًى َوقَْد أَطَاَف بِِه النهاُس قَالَ 

َوقهَت ألَْهِل اْليََمِن يَلَْملََم أَْن يُِهلُّوا فَ   : َوَذَكَر اْلَحِديَث َوفِيِه قَالَ   . هََذا َوْجهٌ ُمبَاَركٌ   : َرأَْوهُ قَالُوا

َوإِلَى هََذا   . َرَواهُ أَبُو َداُوَد َعْن أَبِى َمْعَمرٍ   . ِمْنهَا َوَذاَت ِعْرٍق ألَْهِل اْلِعَراِق َوألَْهِل اْلَمْشِرقِ 

بَْيِر َوَذلَِك فِيَما أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو  َذهََب ُعْرَوةُ َوإِلَى هََذا َذهََب ُعْرَوةُ ْبُن الزُّ

ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن ا ثَنَا أَبُو ُمْسلٍِم َحده ِد ْبِن إِْسَحاَق اإِلْسفََرائِينِىُّ َحده ْلهَْيثَِم أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه

ثَنَا اْبُن ُجَرْيٍج َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه أَنه رَ  ِ َوقهَت ألَْهِل اْلَمْشِرِق َذاَت َحده ُسوَل َّللاه

   . ِعْرقٍ 
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ا أَْو ُعْمَرةً   : باب ْن أََراَد َحج ً   اْلَمَواقِيِت ألَْهلِهَا َولُِكلِّ َمْن َمره بِهَا ِممه

فهاُر َحده  ثَنَا إِْسَماِعيُل اْلقَاِضى أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

ثَنَا ُوهَْيٌب َعِن اْبِن طَاُوٍس َوأَْخبََرنَا َعلِىٌّ أَْخبََرنَا أَْحَمُد حَ  اِج َحده ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن اْلَحجه ثَنَا َحده ده

ثَنَا ُوهَْيٌب َحده  ثَنَا ُموَسى يَْعنِى اْبَن إِْسَماِعيَل َحده ُد ْبُن َغالٍِب َحده ثَنَا اْبُن طَاُوٍس َعْن أَبِيِه ُمَحمه

اِم   : َعِن اْبِن َعبهاسٍ  أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم َوقهَت ألَْهِل اْلَمِدينَِة َذا اْلُحلَْيفَِة َوألَْهِل الشه

ْم َولُِكلِّ َمْن أَتَى َعلَْيِهنه هُنه لَهُ   : اْلُجْحفَةَ َوألَْهِل نَْجٍد قَْرَن اْلَمنَاِزِل َوألَْهِل اْليََمِن يَلَْملََم َوقَالَ 

ةَ  ْن أََراَد اْلَحجه َواْلُعْمَرةَ َوَمْن َكاَن ُدوَن َذلَِك فَِمْن َحْيُث أَْنَشأَ َحتهى أَْهُل َمكه ِمْن  ِمْن َغْيِرِهْم ِممه

ةَ     . َمكه

ِحيِح َعْن ُموَسى ْبِن إِْسَماِعيَل َوَغْيِرهِ  َوأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن َوْجٍه آَخَر  َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

   . َعْن ُوهَْيبٍ 

  َمْن َكاَن أَْهلُهُ ُدوَن اْلِميقَاِت فَِميقَاتُهُ ِمْن َحْيُث يَْخُرُج ِمْن أَْهلِهِ   : باب

ِ   : أَْخبََرنَا أَبُو نَْصرٍ  ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب   : أَْحَمُد ْبُن َعلِىِّ ْبِن أَْحَمَد اْلفَاِمىُّ َحده ُمَحمه

ٌد أَْخبََرنَا يَْحيَى ْبنُ  ثَنَا َوقَاَل ُمَحمه ُد ْبُن َعْمٍرو قَاَل يَْحيَى َحده ٍد َوُمَحمه ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُمَحمه  َحده

ِ اْلَحافِظُ أَْخبَرَ  اُد ْبُن َزْيٍد ح وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ يَْحيَى أَْخبََرنَا َحمه ُد ْبُن   : نَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

اُد بْ  ثَنَا َحمه بِيِع قَاالَ َحده ٌد َوأَبُو الره ثَنَا ُمَسده ِد ْبِن يَْحيَى َحده ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُمَحمه ُن َزْيٍد يَْعقُوَب َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم  َوقهتَ   : َعْن َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر َعْن طَاُوٍس َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ  َرُسوُل َّللاه

 يَلَْملََم ألَْهِل اْلَمِدينَِة َذا اْلُحلَْيفَِة َوألَْهِل الشهاِم اْلُجْحفَةَ َوألَْهِل نَْجٍد قَْرَن اْلَمنَاِزِل َوألَْهِل اْليََمنِ 

ْن يُِريدُ  اْلَحجه َواْلُعْمَرةَ َوَمْن َكاَن ُدونَهُنه  فَهُنه لَهُنه َولَِمْن أَتَى َعلَْيِهنه ِمْن َغيِْر أَْهلِِهنه ِممه

ةَ يُِهلُّوَن ِمْنهَا ِ اْلَحافِظِ   . فَُمهَلُّهُ ِمْن أَْهلِِه، َوَكَذلَِك َحتهى أَهُْل َمكه    . لَْفظ َحِديِث أَبِى َعْبِد َّللاه

ٍد وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن يَ  ِحيِح َعْن ُمَسده بِيعِ َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه    . ْحيَى ْبِن يَْحيَى َوأَبِى الره

ا َوالَ ُعْمَرةً ثُمه بََدا لَهُ   : باب   َمْن َمره بِاْلِميقَاِت الَ يُِريُد َحج ً

ُد ْبُن إِْبرَ   : أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن َجْعفٍَر َحده اِهيَم ُمَحمه

ثَنَا َمالٌِك َعْن نَافِعٍ  ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر َحده ِ ْبَن ُعَمَر رضي َّللا عنه أَهَله ِمَن اْلفُْرِع   : َحده أَنه َعْبَد َّللاه

افِِعىُّ  ا َوالَ ُعْمرَ   : قَاَل الشه ُ أَْعلَُم أَنههُ َمره بِِميقَاتِِه لَْم يُِرْد َحج ً ةً ثُمه بََدا لَهُ ِمَن َوهََذا ِعْنَدنَا َوَّللاه

ةَ أَْو َغْيِرهَا ثُمه بََدا لَهُ اإِلهاْلَُل فَأَهَله ِمْنهَا وَ  هُو َرَوى اْلفُْرِع فَأَهَله ِمْنهَا أَْو َجاَء اْلفُْرَع ِمْن َمكه

   . اْلَحِديَث َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم فِى اْلَمَواقِيتِ 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n90&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n90&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n90&p1#TOP
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ا أَْو ُعْمَرةً فََجاَوَزهُ َغْيَر ُمْحِرٍم ثُمه أَْحَرَم ُدونَهُ  َمْن َمره بِاْلِميقَاتِ   : باب   يُِريُد َحج ً

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا   : أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َحده ُمَحمه

بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه  ْعثَاءِ الره أَنههُ َرأَى   : افِِعىُّ أَْخبََرنَا اْبُن ُعيَْينَةَ َعْن َعْمٍرو َعْن أَبِى الشه

أَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى   . اْبَن َعبهاٍس رضي َّللا عنه يَُردُّ َمْن َجاَوَز اْلَمَواقِيَت َغْيَر ُمْحِرمٍ 

ثَنَا أَبُو ا ِ ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم   : ْلَعبهاسِ إِْسَحاَق اْلُمَزكِّى َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ِ ْبُن ُعَمَر َوَمالُِك ْبُن أَنٍَس َوَغْيُرهَُما أَنه أَيُّوَب ْبَن أَبِى   : أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى َعْبُد َّللاه

ِ ْبِن َعبهاٍس أَنههُ قَالَ تَِميَمةَ أَْخبََرهُْم عَ  َمْن نَِسَى ِمْن نُُسِكِه َشْيئًا   : ْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر َعْن َعْبِد َّللاه

   . أَْو تََرَكهُ فَْليُْهِرْق َدًما

  فَْضِل َمْن أَهَله ِمَن اْلَمْسِجِد األَْقَصى إِلَى اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ   : باب

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  أَْخبََرنَا أَبُو َعْبدِ  ْيَرفِىُّ قَاالَ َحده ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيٍد الصه ُد ْبُن يَْعقُوَب   : َّللاه ُمَحمه

ثَنَا أَبُو ُعْتبَةَ  ثَنَا اْبُن أَبِى فَُدْيٍك ح َوأَْخبََرنَا أَبُو   : َحده أَْحَمُد ْبُن اْلفََرِج اْلِحَجاِزىُّ اْلِحْمِصىُّ َحده

ثَنَا أَبُو َسْهِل   : مِ اْلقَاسِ  إِْسَماِعيُل ْبُن إِْبَراِهيَم ْبِن َعلِىٍّ اْلَمْعُروِف بِاْبِن ُعْرَوةَ اْلبُْنَداُر بِبَْغَداَد َحده

ثَنَا أَبُو اْلفَْضلِ  ثَنَا َسِعيُد ْبُن ُسلَْيَماَن   : ْبُن ِزيَاٍد اْلقَطهاُن َحده اِزىُّ َحده ٍد الره ثَنَا َصالُِح ْبُن ُمَحمه َحده

ثَنَا أَبُو َداُوَد  ُد ْبُن بَْكٍر َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه ثَنَا اْبُن أَبِى فَُدْيٍك َوأَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ َحده

ْحَمِن ْبِن يَُحنه  ِ ْبِن َعْبِد الره ثَنَا اْبُن أَبِى فَُدْيٍك َعْن َعْبِد َّللاه َس َعْن يَْحيَى ْبِن أَْحَمُد ْبُن َصالٍِح َحده

تِِه ُحَكْيَمةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ َزْوِج النبي صلى َّللا عليه وسلم أَنههَا  أَبِى ُسْفيَاَن األَْخنَِسىِّ َعْن َجده

ِ صلى َّللا عليه وسلم يَقُولُ  ٍة أَْو ُعْمَرٍة ِمَن اْلَمْسِجِد   : َسِمَعْت َرُسوَل َّللاه َمْن أَهَله بَِحجه

َر أَْو َوَجبَْت لَهُ اْلَجنهةُ األَْقصَ  َم ِمْن َذْنبِه َوَما تَأَخه َشكه   . ى إِلَى اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ُغفَِر لَهُ َما تَقَده

ِ أَيهتَهَُما قَالَ  ثَنَا أَبُ   . َعْبُد َّللاه و أَْخبََرنَا أَبُو طَاِهٍر اْلفَقِيهُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َحده

ثَنَا اْبُن أَبِى َمْريََم أَْخبََرنَا   : اْلَعبهاسِ  َغانِىُّ َحده ُد ْبُن إِْسَحاَق الصه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

اَء َعاَم أَنه يُونَُس أَْخبََرهُ َعِن اْبِن ِشهَاٍب َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمَر أَنههُ أَْحَرَم ِمْن إِيلِيَ   : اْبُن َوْهبٍ 

َغانِىه   . ُحْكِم اْلَحَكَمْينِ  ا يُقَاُل َسِمَع اْبُن ِشهَاٍب ِمْن نَافِعٍ   : قَاَل أَبُو بَْكٍر يَْعنِى الصه    . هََذا ِممه

َمِن اْستََحبه اإِلْحَراَم ِمْن ُدَوْيَرِة أَْهلِِه َوَمِن اْستََحبه التهأِْخيَر إِلَى اْلِميقَاِت َخْوفًا   : باب

  ْن أَْن الَ يَْضبِطَ مِ 

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َحده ُد ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا َوْهُب ْبُن َجِريٍر َعْن ُشْعبَةَ َعْن عَ  ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن َمْرُزوٍق َحده ةَ َعْن يَْعقُوَب َحده ْمِرو ْبِن ُمره

ِ ْبِن َسلََمةَ اْلُمَراِدىِّ قَاَل قَاَل َرُجٌل لَِعلِىِّ رضي َّللا عنه َما قَْولُهُ  وا اْلَحجه  ) َعْبِد َّللاه َوأَتِمُّ

 ِ َى هََذا ِمْن َحِديِث َوُرِوَى هََذا ِمْن َحِديِث َوُروِ   . أَْن تُْحِرَم ِمْن ُدَوْيَرِة أَْهلِكَ   : قَالَ   ( َواْلُعْمَرةَ ّلِِله

ثَنَا إِْسمَ  ِ اْلَحافِظُ َحده اِعيُل أَبِى َسلََمةَ َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ َمْرفُوًعا َوفِيِه نَظٌَر أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعْبِد َّللاه

ُد  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا َجدِّى َحده ْعَرانِىُّ َحده ٍد الشه ِد ْبِن اْلفَْضِل ْبِن ُمَحمه ثَنَا ْبُن ُمَحمه ْبُن َجْعفٍَر بِفَْيٍد َحده
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ِد ْبِن َعْمٍرو َعْن أَبِى َسلََمةَ َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ َعِن النبي صلى َّللا عليه  َجابُِر ْبُن نُوٍح َعْن ُمَحمه

ِ  ) وسلم فِى قَْولِِه َعزه َوَجله  وا اْلَحجه َواْلُعْمَرةَ ّلِِله جِّ أَْن تُْحِرَم ِمْن ِمْن تََماِم اْلحَ   : قَالَ   ( َوأَتِمُّ

بِيُع   . ُدَوْيَرِة أَْهلِكَ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس هَُو األََصمُّ أَْخبََرنَا الره َوأَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن َحده

افِِعىُّ أَْخبََرنَا ُمْسلٌِم َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعطَاءٍ  ِ   : أَْخبََرنَا الشه  صلى َّللا عليه أَنه َرُسوَل َّللاه

ا َوقهَت اْلَمَواقِيَت قَالَ  لِْلَمَواقِيِت   . لِيَْستَْمتِِع اْلَمْرُء بِأَْهلِِه َوثِيَابِِه َحتهى يَأْتَِى َكَذا َوَكَذا  : وسلم لَمه

اُز أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن أَْخبََرنَا أَبُو َجْعفٍَر الره   . َوهََذا ُمْرَسلٌ  زه

ثَنَا اْلهَيهاُج ْبُن بِْسطَاَم اْلَحْنظَلِىُّ َعْن وَ  ثَنَا َمكِّىُّ ْبُن إِْبَراِهيَم َحده ٍد اْلفََسِوىُّ َحده اِصِل ْبِن ْبُن ُمَحمه

ِه أَبِى أَيُّوَب األَْنَصاِرىِّ  قَاِشىِّ َعْن أَبِى َسْوَرةَ َعْن َعمِّ ائِِب الره ِ صلى  السه قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه

هََذا   . لِيَْستَْمتِْع أََحُدُكْم بِِحلِِّه َما اْستَطَاَع فَإِنههُ الَ يَْدِرى َما يَْعِرُض في إِْحَراِمهِ  )   : َّللا عليه وسلم

ائِِب ُمْنَكُر اْلَحِديِث قَالَهُ اْلبَُخاِرىُّ   { ج }   . إِْسنَاٌد َضِعيفٌ  َوَغْيُرهُ، َوُرِوَى فِيِه  َواِصُل ْبُن السه

َعْن ُعَمَر َوُعْثَماَن رضي َّللا عنهَما َوهُو َعْن ُعْثَماَن رضي َّللا عنه َمْشهُوٌر َوإِْن َكاَن 

ثَنَا أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن ْبُن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن َمْحُمَوْيِه اْلَعْسَكِرىُّ حَ   . اإِلْسنَاُد ُمْنقَِطًعا ده

ثَنَا أَبُو ُعبَْيَدةَ  ثَنَا َحاِضُر ْبُن ُمطَهٍِّر َحده بَْيِر َعِن اْلَحَسنِ   : ِعيَسى ْبُن َغْيالََن َحده   : ُمَجاَعةُ ْبُن الزُّ

   . أَنه ِعْمَراَن ْبَن َحِصيٍن أَْحَرَم ِمَن الْبَْصَرِة فََكِرهَ لَهُ َذلَِك ُعَمُر ْبُن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه

ثَنَا أَبُو بَْكرٍ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَْحَمُد ْبُن اْلُحَسْيِن اْلقَاِضى بِبَُخاَرى َحده   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َسيهاٍر اْلفَقِيهُ قَاَل قُِرَئ َعلَى اْلحَ  ِد ْبِن بِْسطَاَم اْلَمْرَوِزىُّ َحده َسِن ْبِن أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه

أَنه َعْبَد   : إِْسَحاَق َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن َصالٍِح قَاَل َذَكَر َمْسلََمةُ ْبُن ُمَحاِرٍب َعْن َداُوَد ْبِن أَبِى ِهْندٍ 

ِ ْبَن َعاِمِر ْبِن ُكَرْيٍز ِحيَن فَْتَح ُخَراَساَن قَالَ  ِ أَْن أَْخُرَج ِمْن َموْ   : َّللاه ِضِعى ألَْجَعلَنه ُشْكِرى ّلِِله

ا قَِدَم َعلَى ُعْثَماَن الََمهُ َعلَى َما َصنََع َوقَاَل لَْيتََك تَْضبِطُ ِمنَ   ُمْحِرًما فَأَْحَرَم ِمْن نَْيَسابُوَر فَلَمه

   . اْلَوْقِت الهِذى يُْحِرُم ِمْنهُ النهاسُ 

ِ ْبنُ  ثَنِى  أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن اْلفَْضِل أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه ثَنَا يَْعقُوُب ْبُن ُسْفيَاَن َحده َجْعفٍَر َحده

ِد ْبِن إِْسَحاَق قَالَ  ثَنَا َسلََمةُ َعْن ُمَحمه اُر ْبُن اْلَحَسِن َحده ِ ْبُن َعاِمٍر ِمْن   : َعمه ثُمه َخَرَج َعْبُد َّللاه

ا قََضى ُعْمَرتَهُ نَْيَسابُوَر ُمْعتَِمًرا قَْد أَْحَرَم ِمْنهَا َوَخلََف َعلَى ُخَراَسا َن األَْحنََف ْبَن قَيِْس فَلَمه

نَِة الهتِى قُتَِل فِيهَا ُعْثَماُن رضي َّللا عنه  أَتَى ُعْثَماَن ْبَن َعفهاَن رضي َّللا عنه َوَذلَِك في السه

   . بُورَ فَقَاَل لَهُ ُعْثَماُن رضي َّللا عنه لَقَْد َغَرْرَت بُِعْمَرتََك ِحيَن أَْحَرْمَت ِمْن نَْيَسا

ةَ أَْو ِعْنَد اْلُمِضىِّ في   : باب ِه إِلَى ِمنًى إِْن َكاَن بَِمكه َما يُْستََحبُّ ِمَن اإِلْهالَِل ِعْنَد التهَوجُّ

  َسفَِرِه لِنُُسِكِه إِْن َكاَن بَِغْيِرهَا

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا يَْحيَى ْبُن َمْنُصوٍر الْ  ُد ْبُن َعْبِد السهالَِم أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه قَاِضى َحده

ثَنَا يَْحيَى ْبُن يَْحيَى قَاَل قََرْأُت َعلَى َمالٍِك َعْن َسِعيِد ْبِن أَبِى َسِعيٍد اْلَمْقبُِرىِّ َعْن ُعبَْيِد ْبنِ   َحده

ِ ْبِن ُعَمرَ  حْ   : ُجَرْيٍج أَنههُ قَاَل لَِعْبِد َّللاه َمِن َرأَْيتَُك تَْصنَُع أَْربًَعا لَْم أََر أََحًدا ِمْن يَا أَبَا َعْبِد الره

ةَ   : قَاَل فِيهِ   . َما هُنه يَا اْبَن ُجَرْيٍج فََذَكَر اْلَحِديثَ   : أَْصَحابَِك يَْصنَُعهَا قَالَ  َوَرأَْيتَُك إَِذا ُكْنَت بَِمكه
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ا أَهَله النهاُس إَِذا َرأَُوا اْلِهالََل َولَْم تُِهله أَنْ  ِ ْبُن ُعَمَر أَمه َت َحتهى يَُكوَن يَْوُم التهْرِويَِة فَقَاَل َعْبُد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم يُِهلُّ َحتهى تَْنبَِعَث بِِه َراِحلَتُهُ     . اإِلْهالَُل فَإِنِّى لَْم أََر َرُسوَل َّللاه

ِحيِح َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى َوأَخْ    . َرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ َعِن اْلقَْعنَبِىِّ َعْن َمالِكٍ َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا إِْسَحاُق اْلَحْربِ  فهاُر َحده ثَنَا أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه ىُّ َحده

ثَنَا أَبُو ِشهَاٍب َعْن َداوُ  َد َعْن أَبِى نَْضَرةَ َعْن أَبِى َسِعيٍد اْلُخْدِرىِّ رضي أَْحَمُد ْبُن يُونَُس َحده

ِ صلى َّللا عليه   : َّللا عنه قَالَ  ا طُْفنَا بِاْلبَْيِت قَاَل َرُسوُل َّللاه قَِدْمنَا نَْصُرُخ بِاْلَحجِّ ُصَراًخا فَلَمه

ا َكاَن يَْوُم التهْرِويَِة أَهْ   . اْجَعلُوهَا ُعْمَرةً  )   : وسلم َوفِى َحِديِث َعْبِد األَْعلَى َوفِى   . لَْلنَا بِاْلَحجِّ فَلَمه

َحِديِث َعْبِد األَْعلَى ْبِن َعْبِد األَْعلَى َعْن َداُوَد ْبِن أَبِى ِهْنٍد َعْن أَبِى نَْضَرةَ َعْن أَبِى َسِعيٍد 

ِ صلى َّللا عليه وسلم نَْصُرُخ بِاْلَحجِّ صُ   : قَالَ  ةَ َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاه ا قَِدْمنَا َمكه َراًخا فَلَمه

ا َكاَن يَْوُم التهْرِويَِة َوُرْحنَا إِلَى ِمنًى أَهْ  لَْلنَا أََمَرنَا أَْن نَْجَعلَهَا ُعْمَرةً إاِله َمْن َساَق اْلهَْدَى فَلَمه

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو أَْحَمَد   . بِاْلَحجِّ  ِد ْبِن أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعْبِد َّللاه ِ ْبُن ُمَحمه اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه

ثَنَا َعْبُد األَْعلَى ِ ْبُن ُعَمَر اْلقََواِريِرىُّ َحده ثَنَا ُعبَْيُد َّللاه    . َعْبِد اْلَعِزيِز َحده

ِ اْلقََواِريِرىِّ     . َرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن ُعبَْيِد َّللاه

اُز أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن بْ  ُد ْبُن َعْبَدَك اْلقَزه ثَنَا ُمَحمه اِك َحده ُن بِْشَراَن أَْخبََرنَا أَبُو َعْمِرو ْبُن السهمه

بَْيرِ  ٍد قَاَل قَاَل ابُْن ُجَرْيٍج أَْخبََرنِى أَبُو الزُّ اُج ْبُن ُمَحمه ثَنَا َحجه ِ   : َحده أَنههُ َسِمَع َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاه

ِة النبي صلى َّللا عليه وسلم قَاَل فَأََمَرنَا بَْعد َما طُْفنَا أَْن رضي َّللا عنه وَ  هَُو يُْخبُِر َعْن َحجه

قَاَل فَأَْهلَْلنَا   . فَإَِذا أََرْدتُْم أَْن تَْنطَلِقُوا إِلَى ِمنًى فَأَِهلُّوا )   : نَِحله قَاَل النبي صلى َّللا عليه وسلم

   . ِمَن اْلبَْطَحاءِ 

ثَنَا   : ا أَبُو اْلَحَسنِ َوأَْخبََرنَ  ِد ْبِن إِْسَحاَق َحده ٍد اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ثَنَا يَْحيَى ْبُن َسِعيٍد َعِن اْبِن ُجَرْيٍج فََذَكَرهُ  ُد ْبُن أَبِى بَْكٍر َحده ثَنَا ُمَحمه يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب َحده

   . بَِمْعنَاهُ 

ِد ْبِن َحاتٍِم َعْن يَْحيَى ْبِن َسِعيدٍ  ِحيِح َعْن ُمَحمه    . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

  اْلُغْسِل لإِِلْهالَلِ   : باب

ُد ْبُن  ثَنَا ُمَحمه ٍد اْلَكْعبِىُّ َحده ِ ْبُن ُمَحمه ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه ثَنَا أَيُّ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه وَب َحده

ٍد   : أَبُو َغسهانَ  ثَنَا َجِريٌر َعْن يَْحيَى ْبِن َسِعيٍد َعْن َجْعفَِر ْبِن ُمَحمه ُد ْبُن َعْمٍرو ُزنَْيٌج َحده ُمَحمه

ِ في َحِديِث أَْسَماَء بِْنِت ُعَمْيٍس رضي َّللا عنها ِحيَن نُفَِسْت  َعْن أَبِيِه َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه
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أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم أََمَر أَبَا بَْكٍر رضي َّللا عنه يَأُْمُرهَا أَْن تَْغتَِسَل   : اْلُحلَْيفَةِ  بِِذى

   . َوتُِهله 

اَن َويَْحيَى ْبُن َسِعيٍد هََذا هَُو األَْنَصاِرىُّ َوقَْد َمَضى  ِحيِح َعْن أَبِى َغسه َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ٍد بِطُولِِه في هََذا َوفِى َغْيِرهِ  َحِديُث َحاتِِم ْبنِ  َوأَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ   . إِْسَماِعيَل َعْن َجْعفَِر ْبِن ُمَحمه

ثَنَ  ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن أَبِى َشْيبَةَ َحده ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ُد ْبُن بَْكٍر َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه ا َعْبَدةُ ح الرُّ

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ اْلَحافِظُ َوإِْسَماِعيُل اْلُجْرَجانِىُّ قَاالَ أَْخبََرنَا عَ وأَْخبَرَ  ْبُد نَا أَبُو َعْبِد َّللاه

 ِ ثَنَا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَماَن َعْن ُعبَْيِد َّللاه ثَنَا هَنهاُد ْبُن السهِرىِّ َحده ِ ْبُن َزْيَداَن اْلبََجلِىُّ َحده  ْبِن ُعَمَر َّللاه

ْحَمِن ْبِن اْلقَاِسِم َعْن أَبِيِه َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها قَالَتْ  نُفَِسْت أَْسَماُء بِْنُت   : َعْن َعْبِد الره

ِ صلى َّللا عليه وسلم أَبَا بَْكٍر أَْن تَْغتَِسَل َوتُِهله  ِد ْبِن أَبِى بَْكٍر فَأََمَر َرُسوُل َّللاه   . ُعَمْيٍس بُِمَحمه

ِ صلى َّللا عليه وسلم أَبَا  ِ فَأََمَر َرُسوُل َّللاه وْذبَاِرىِّ َوفِى َحِديِث أَبِى َعْبِد َّللاه لَْفظُ َحِديِث الرُّ

   . بَْكٍر رضي َّللا عنه أَْن يَأُْمَرهَا أَْن تَْغتَِسَل َوتُِهله 

ِحيِح َعْن ُعْثَماَن ْبِن أَبِى َشْيبَةَ     . َوهَنهاِد ْبِن السهِرىِّ َوُزهَْيِر ْبِن َحْربٍ َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ْحَمِن ْبِن اْلقَاِسِم َعْن أَبِيِه ُمْرَسالً ُدوَن ِذْكِر َعائَِشةَ رضي َّللا عنها  َوَرَواهُ َمالٌِك َعْن َعْبِد الره

ٍد َعْن أَ  يِق َوَرَواهُ يَْحيَى ْبُن َسِعيٍد األَْنَصاِرىُّ َعِن اْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمه دِّ بِيِه َعْن أَبِى بَْكٍر الصِّ

ْحَمِن َوهَُو   : رضي َّللا عنه ِ ْبُن ُعَمَر َعْن َعْبِد الره َدهُ ُعبَْيُد َّللاه ا ثُمه َذَكَرهُ َوَجوه أَنههُ َخَرَج َحاج ً

ُ أَْعلَمُ  ثَنَا أَ   . َحافِظٌ ثِقَةٌ َوَّللاه ثَنَا أَبُو اْلَحَسِن اْلَعلَِوىُّ َوَحده بُو اْلَحَسِن اْلَعلَِوىُّ إِْمالًَء أَْخبََرنَا َوَحده

ثَنَا أَبُو ُمَعاوِ  ِ ْبُن هَاِشٍم َحده ثَنَا َعْبُد َّللاه ْرقِىِّ َحده ِد ْبِن اْلَحَسِن ْبِن الشه ِ ْبُن ُمَحمه يَةَ َعِن اْبِن َعْبُد َّللاه

ْحَمن ْبِن اْلقَاِسِم َعْن َسِعيِد ْبنِ  أَنههَا   : اْلُمَسيهِب َعْن أَْسَماَء بِْنِت ُعَمْيسٍ  ُجَرْيٍج َعْن َعْبِد الره

ِد ْبِن أَبِى بَْكٍر بِِذى اْلُحلَْيفَِة فََسأََل أَبُو بَْكٍر النبي صلى َّللا عليه وسلم َعْن َذلَِك  نُفَِسْت بُِمَحمه

ُد ْبُن ُموَسى   : َوَرَوى أَبُو َغِزيهةَ   : َوَرَوى أَبُو َغِزيهةَ   . فَأََمَرهُ أَْن يَأُْمَرهَا أَْن تَْغتَِسَل َوتُِهله  ُمَحمه

نَاِد َعْن أَبِيِه َعْن َخاِرَجةَ ْبِن َزْيِد ْبِن ثابٍِت َعْن  ْحَمِن بِْن أَبِى الزِّ َولَْيَس بِاْلقَِوىِّ َعْن َعْبِد الره

ِ صلى َّللا عليه وسلم اْغتََسَل إِلْحَراِمهِ   : أَبِيهِ  ْخبََرنَاهُ أَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحاِرِث أَ   . أَنه َرُسوَل َّللاه

ثَنَا يَْحيَى ْبُن َخالٍِد أَبُو سُ  ثَنَا يَْحيَى ْبُن َصاِعٍد َحده لَْيَماَن اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُعَمَر اْلَحافِظُ َحده

ثَنِى أَبُو َغِزيهةَ فََذَكَرهُ  هََذا َحِديٌث َغِريٌب َما َسِمْعنَاهُ إاِله ِمْنهُ   : قَاَل اْبُن َصاِعدٍ   . اْلَمْخُزوِمىُّ َحده

   . َوُرِوَى َعْن َغْيِر أَبِى َغِزيهةَ   : قَاَل الشهْيخُ 

كهِرىُّ َوَكتَبَهُ لي بَِخطِِّه َحده  ُد ْبُن إِْسَماِعيَل السُّ ثَنِى ُمَحمه ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ُد  ثَنَا ُمَحمه ِ ْبِن َمْرَواَن النهْيَسابُوِرىُّ بِبَْغَداَد َحده ثَنَا نَْصُر ْبُن َعْبِد َّللاه ْبُن ُسلَْيَماَن الدهالهُل َحده

نَاِد َعْن أَبِيِه َعْن َخاِرَجةَ ْبِن َزْيِد  ْحَمِن ْبُن أَبِى الزِّ ثَنَا َعْبُد الره ْبِن األَْسَوُد ْبُن َعاِمٍر َشاَذاُن َحده

َد إِلْهالَلِِه َواْغتََسلَ   : بٍِت َعْن أَبِيهِ ثا ِ   . أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم تََجره َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ثَنَا أَ   : اْلَحافِظُ َحده َغانِىُّ َحده ُد ْبُن إِْسَحاَق الصه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ْحَمُد ُمَحمه

ْبُن أَبِى الطهيِِّب قَاَل قُِرَئ َعلَى أَبِى بَْكِر ْبِن َعيهاٍش َوأَنَا أَْنظُُر في هََذا اْلِكتَاِب فَأَقَره بِِه َعْن 
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ِ صلى َّللا عليه وسلم ثُمه   : يَْعقُوَب ْبِن َعطَاٍء َعْن أَبِيِه َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ  اْغتََسَل َرُسوُل َّللاه

ا أَتَى َذا اْلُحلَْيفَِة لَبَِس ثِ  ا اْستََوى بِِه َعلَى  ) يَابَهُ فَلَمه َصلهى َرْكَعتَْيِن ثُمه قََعَد َعلَى بَِعيِرِه فَلَمه

ِ اْلَحافِظُ َحده   . يَْعقُوُب ْبُن َعطَاٍء َغْيُر قَِوىٍّ   { ج }   . اْلبَْيداِء أَْحَرَم بِاْلَحجِّ  ثَنَا َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا َسْهُل ْبُن يُو ُد ْبُن اْلُمثَنهى َحده ثَنَا ُمَحمه ثَنَا َعْبَداُن األَهَْواِزىُّ َحده ُسَف أَبُو َعلِىٍّ اْلَحافِظُ َحده

ِ اْلُمَزنِىِّ َعِن اْبِن ُعَمَر قَالَ  ثَنَا ُحَمْيٌد َعْن بَْكِر ْبِن َعْبِد َّللاه نهِة أَنْ   : َحده يَْغتَِسَل إَِذا  إِنه ِمَن السُّ

ةَ     . أََراَد أَْن يُْحِرَم َوإَِذا أََراَد أَْن يَْدُخَل َمكه

ْأِس لِْلَحالَِق في ااِلْختِيَارِ   : باب   َما َجاِء في تَْوفِيِر َشَعِر الره

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ُد ْبُن يَعْ   : أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو َحده بِيُع ْبُن ُمَحمه قُوَب أَْخبََرنَا الره

افِِعىُّ أَْخبََرنَا َمالٌِك َعْن نَافِعٍ  أَنه اْبَن ُعَمَر رضي َّللا عنه َكاَن إَِذا أَْفطََر   : ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه

أَْخبََرنَا أَبُو   . ا َحتهى يَُحجه ِمْن َرَمَضاَن َوهَُو يُِريُد اْلَحجه لَْم يَأُْخْذ ِمْن َرْأِسِه َوالَ ِمْن لِْحيَتِِه َشْيئً 

ثَنَا اْلمُ  ُد ْبُن إِْسَماِعيَل األَْحَمِسىُّ َحده ثَنَا ُمَحمه ثَنَا أَبُو َحاِمِد ْبُن باِلٍَل َحده َحاِربِىُّ طَاِهٍر اْلفَقِيهُ َحده

بَْيِر َعْن َجابٍِر رضي َّللا عنه قَالَ  بَاَل في ُكنها نُ   : َعْن أَْشَعَث َعْن أَبِى الزُّ ْؤَمُر أَْن نَُوفهَر السِّ

   . اْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة، قَاَل اْلُمَحاِربِىُّ يَْعنِى يَْوَم النهْحِر ِعْنَد اْلِحلَقِ 

ُم فِيِه ِمَن الثِّيَابِ   : باب   َما يَُحره

ِد ْبِن َعلِىٍّ اْلَمْقِرُئ أَخْ   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ِد ْبِن إِْسَحاَق َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه بََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه

ثَنَا فَُضْيُل ْبُن ُسلَْيَماَن َحده  ُد ْبُن أَبِى بَْكٍر َحده ثَنَا ُمَحمه ثَنَا يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب اْلقَاِضى َحده ثَنَا َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم اْنطَلَ   : ُموَسى ْبُن ُعْقبَةَ أَْخبََرنِى ُكَرْيٌب َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ  َق َرُسوُل َّللاه

َل َوادههََن َولَبَِس إَِزاَرهُ َوِرَداَءهُ هَُو َوأَْصَحابُهُ َولَْم يَْنهَ َعْن َشْىءٍ  ِمَن  ِمَن اْلَمِدينَِة بَْعَد َما تََرجه

َحتهى أَْصبََح بِِذى اْلُحلَْيفَِة َرِكَب األُُزِر َاألَْرِديَِة تُْلبَُس إاِله اْلُمَزْعفََر الهِذى يَْرَدُع َعلَى اْلِجْلِد 

 ِمْن َراِحلَتَهُ َحتهى إَِذا اْستََوْت َعلَى اْلبَْيداِء أَهَله هَُو َوأَْصَحابُهُ َوقَلهَد بََدنَتَهُ َوَذلَِك لَِخْمٍس بَقِينَ 

ِة فَطَاَف بِ  فَا َواْلَمْرَوِة ِذى اْلقَْعَدِة فَقَِدَم َمكهةَ ألَْربٍَع َخْلَوَن ِمْن ِذى اْلِحجه اْلبَْيِت َوَسَعى بَْيَن الصه

ةَ ِعْنَد اْلَحُجوِن َوهَُو ُمِهلٌّ   بِاْلَحجِّ َولَْم يَِحله ِمْن أَْجِل بُْدنِِه ألَنههُ قَْد َكاَن قَلهَدهَا َونََزَل بِأَْعلَى َمكه

َعَرفَةَ َوأََمَر أَْصَحابَهُ أَْن يَطُوفُوا بِاْلبَْيِت  َولَْم يَْقَرِب اْلَكْعبَةَ بَْعَد طََوافِِه بِهَا َحتهى َرَجَع ِمنْ 

ُروا ِمْن ُرُءوِسِهْم َويَِحلُّوا َوَذلَِك لَِمْن لَْم يَُكْن َمَعهُ بََدنَةٌ قَْد قَ  فَا َواْلَمْرَوِة ثُمه يُقَصِّ لهَدهَا، َوبِالصه

   . َوالثِّيَابُ َوَمْن َكاَن َمَعهُ اْمَرأَتُهُ فَِهَى لَهُ َحالٌَل َوالطِّيُب 

ِد ْبِن أَبِى بَْكٍر اْلُمقَدهِمىِّ  ِحيِح َعْن ُمَحمه أَْحَمُد ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو َسْعدٍ   . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ُد ْبُن الْقَا ثَنَا ُمَحمه ٍد اْلَمالِينِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد ْبُن َعِدىٍّ اْلَحافِظُ َحده اِق ُمَحمه زه ِسِم ْبِن َعْبِد الره

ةَ  ثَنَا أَبُو قُره ةَ َحده ثَنَا أَبُو َحمه ةَ َحده ُموَسى ْبُن طَاِرٍق َعْن َعْبِد اْلَمِجيِد ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن   : بَِمكه

اٍد َعْن لَْيِث ْبِن َسْعٍد َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمَر رضي َّللا عنه لنبي صلى َّللا أَنه ا  : أَبِى َروه

ثَنَا أَبُو   : أَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها  . عليه وسلم أَْحَرَم في ثَْوبَْيِن قِْطِريهْينِ  يَْحيَى ْبُن إِْبَراِهيَم قَاَل َحده
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افِِعىُّ أَْخبَ   : اْلَعبهاسِ  ثَنَا الشه بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا الره َرنَا يَْحيَى ْبُن ُسلَْيٍم ُمَحمه

ِ ْبِن ُعْثَماَن ْبِن ُخثَْيٍم َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر َعِن اْبِن َعبهاٍس رضي َّللا عنه أَنه النبي  َعْن َعْبِد َّللاه

  . يهَا َمْوتَاُكمْ ِمْن َخْيِر ثِيَابُِكُم اْلبَيَاُض فَْليَْلبَْسهَا أَْحيَاُؤُكْم َوَكفِّنُوا فِ   : صلى َّللا عليه وسلم قَالَ 

ثَنَا أَبُو َجْعفَرٍ  ثَنَا أَبُو َجْعفَرٍ   : َوَحده َكاِمُل ْبُن أَْحَمَد اْلُمْستَْملِىُّ أَْخبََرنَا بِْشُر ْبُن أَْحَمَد   : َوَحده

ثَنَا يَْحيَى ْبُن يَْحيَى أَْخبََرنَا بِشْ  ثَنَا َداُوُد ْبُن اْلُحَسْيِن َحده ِل َعْن َعْبِد اإِلْسفََرائِنِىُّ َحده ُر ْبُن اْلُمفَضه

ِ ْبِن ُعْثَماَن ْبِن ُخثَْيٍم فََذَكَرهُ بِنَْحِوِه إاِله أَنههُ قَالَ  اْلبَُسوا ِمْن ثِيَابُِكُم اْلبَيَاَض فَإِنههَا ِمْن َخْيِر   : َّللاه

   . ثِيَابُِكمْ 

  الطِّيِب لإِِلْحَرامِ   : باب

 ِ ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن   : اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا الره ُمَحمه

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِ  افِِعىُّ أَْخبََرنَا َمالٌِك ح وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ْسَحاَق أَْخبََرنَا الشه

ِ اْلُمَزكِّى قَ  ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا   : االَ َحده ثَنَا السهِرىُّ ْبُن ُخَزْيَمةَ َحده ْيبَانِىُّ َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب الشه ُمَحمه

ِ أَْخبََرنَا يَْحيَى ْبُن مَ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ِ يَْعنِى اْبَن َمْسلََمةَ َعْن َمالٍِك ح َوأَْخبََرنَا ُمَحمه ْنُصوٍر َعْبُد َّللاه

ثَنَا يَْحيَى ْبُن يَْحيَى قَاَل قََرأُْت َعلَى َمالٍِك َعْن َعْبدِ  ُد ْبُن َعْبِد السهالَِم َحده ثَنَا ُمَحمه  اْلقَاِضى َحده

ْحَمِن ْبِن اْلقَاِسِم َعْن أَبِيِه َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها أَنههَا قَالَت ِ   : الره  ُكْنُت أُطَيُِّب َرُسوَل َّللاه

   . صلى َّللا عليه وسلم إِلْحَراِمِه قَْبَل أَْن يُْحِرَم َولِِحلِِّه قَْبَل أَْن يَطُوَف بِاْلبَْيتِ 

ِ ْبِن يُوُسَف َعْن َمالٍِك وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن يَْحيَى ْبِن  ِحيِح َعْن َعْبِد َّللاه َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَنَا أَبُو ُمَحمه   . يَْحيَى ِ ْبُن يُوُسَف األَْصبَهَانِىُّ إِْمالًَء أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيدٍ   : دٍ َحده أَْحَمُد ْبُن   : َعْبُد َّللاه

ْعفََرانِىُّ أَْخبَرَ  بهاِح الزه ِد ْبِن الصه ةَ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه ِد ْبِن ِزيَاٍد اْلبَْصِرىُّ بَِمكه نَا ُمَحمه

ْحَمِن ْبِن اْلقَاِسِم َعْن أَبِيِه َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها َوبََسطَْت ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَيْ  نَةَ َعْن َعْبِد الره

ِ صلى َّللا عليه وسلم بِيََدىه هَاتَْيِن لُِحْرِمِه ِحيَن أَْحَرَم َولِِحلِِّه   : يََدْيهَا َوقَالَتْ  طَيهْبُت َرُسوَل َّللاه

   . قَْبَل أَْن يَطُوَف بِاْلبَْيتِ 

ِحيِح َعْن َعلِىِّ ْبِن اْلَمِدينِىِّ َعِن اْبِن ُعيَْينَةَ     . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ في آَخِريَن قَالُوا َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

بِيُع ْبُن ُسلَْيمَ  افِِعىُّ أَْخبََرنَا ُسْفيَاُن ح َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن اْلفَْضِل اْلقَطهاُن الره اَن أَْخبََرنَا الشه

ثَنَا أَبُو ثَنَا يَْعقُوُب ْبُن ُسْفيَاَن َحده ِ ْبُن َجْعفَِر ْبِن ُدُرْستَُوْيِه َحده بَْكٍر  بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه

ْهِرىِّ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها قَالَتْ اْلُحَمْيدِ  ثَنَا ُسْفيَاُن َعِن الزُّ طَيهْبُت   : ىُّ َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم بِيََدىه هَاتَْيِن لُِحْرِمِه ِحيَن أَْحَرَم َولِِحلِِّه قَْبَل أَْن يَطُوَف  َرُسوَل َّللاه

ْهِرىِّ قَالَ   : في ِرَوايَتِِه فَقِيَل لُِسْفيَانَ  َزاَد اْلُحَمْيِدىُّ   . بِاْلبَْيتِ     . نََعمْ   : َسِمْعتَهُ ِمَن الزُّ
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ِد ْبِن َعبهاٍد اْلَمكِّى َعْن ُسْفيَانَ  ِحيِح َعْن ُمَحمه ِ اْلَحافِظُ   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُ  افِِعىُّ أَْخبََرنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ في آَخِريَن قَالُوا َحده بِيُع أَْخبََرنَا الشه و اْلَعبهاِس أَْخبََرنَا الره

طَيهْبُت   : َعْن ُعْثَماَن ْبِن ُعْرَوةَ قَاَل َسِمْعُت أَبِى يَقُوُل َسِمْعُت َعائَِشةَ رضي َّللا عنها تَقُولُ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم لُِحْرمِ  بِأَْطيَِب   : بِأَىِّ الطِّيِب فَقَالَتْ   : ِه َولِِحلِِّه فَقُْلت لَهَاَرُسوَل َّللاه

ِحيِح ِمْن   : قَاَل ُعْثَمانُ   . الطِّيبِ  َما َرَوى ِهَشاٌم هََذا اْلَحِديَث إاِله َعنِّى أَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم في الصه

أَْخبََرنَا أَبُو   . ُوهَْيٍب َعْن ِهَشاٍم َعْن أَِخيهِ  َحِديِث اْبِن ُعيَْينَةَ َوأَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ ِمْن َحِديثِ 

دٍ  ثَنَا   : َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق اْلُمَزكِّى أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه ِد ْبِن اْلُخَراَسانِىُّ َحده ِ ْبُن ُمَحمه َعْبُد َّللاه

ثَنَا ُعْثَمانُ  لَِمىُّ َحده ُد ْبُن إِْسَماِعيَل السُّ ثَنَا اْبُن ُجَرْيٍج أَْخبََرنِى ُعَمُر ْبُن َعْبِد  ُمَحمه ْبُن اْلهَْيثَِم َحده

ِ ْبِن ُعْرَوةَ أَنههُ َسِمَع ُعْرَوةَ َواْلقَاِسَم يُْخبَِراِن َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها أَنههَا قَالَتْ  طَيهْبُت   : َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم بَِذِريَرٍة في  ِة اْلَوَداِع لِْلِحلِّ َواإِلْحَرامِ َرُسوَل َّللاه أَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ   . َحجه

ْهلِىُّ  ٌد َعْنهُ يُقَاُل هَُو اْبُن يَْحيَى الذُّ ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن اْلهَْيثَِم أَْو ُمَحمه ِحيِح فَقَاَل َحده في الصه

ٍد   : أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ   . َوأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن َوْجٍه آَخَر َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ  اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمه

ثَنَا أَبُو بَْكرٍ  وْذبَاِرىُّ اْلفَقِيهُ َحده ثَنَا   : الرُّ ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن َمْحُمَوْيِه اْلَعْسَكِرىُّ بِاْلبَْصَرِة َحده ُمَحمه

ثَنَا آَدُم ْبُن أَ  ٍد اْلقاَلَنِِسىُّ َحده ثَنَا اْلَحَكُم َعْن إِْبَراِهيَم َعِن َجْعفَُر ْبُن ُمَحمه ثَنَا ُشْعبَةُ َحده بِى إِيَاٍس َحده

َكأَنهَما أَْنظُُر إِلَى َوبِيِص الطِّيِب في َمْفِرِق َرُسوِل   : األَْسَوِد َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها قَالَتْ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم َوهَُو ُمْحِرمٌ     . َّللاه

ِحيِح َعْن آَدَم َوَغْيِرِه َوأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن َحِديِث ُغْنَدٍر َعْن ُشْعبَةَ َرَواهُ اْلبَُخارِ     . يُّ فِي الصه

اُز   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن اْلَعْدُل بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا أَبُو َجْعفَرٍ  زه ُد ْبُن َعْمٍرو الره ُمَحمه

ثَنَا يَْحيَى بْ  ثَنَا ُسْفيَاُن الثهْوِرىُّ َعْن َمْنُصوٍر َحده اُك يَْعنِى اْبَن َمْخلٍَد َحده حه ُن َجْعفٍَر أَْخبََرنَا الضه

َكأَنِّى أَْنظُُر إِلَى َوبِيِص الطِّيِب   : َعْن إِْبَراِهيَم َعِن األَْسَوِد َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها قَالَتْ 

ِ صلى     . َّللا عليه وسلم َوهَُو ُمْحِرمٌ في َمفَاِرِق َرُسوِل َّللاه

ِحيِح َعِن الْفِْريَابِىِّ َعْن ُسْفيَانَ     . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ُد ْبُن َصالِِح ْبِن هَانِئٍ  ثَنَا يَْحيَى ْبُن َمْنُصوٍر اْلقَاِضى َوُمَحمه ِ اْلَحافِظُ َحده  أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ُد ْبُن عَ  ْحَمنِ َوُمَحمه ثَنَا أَبُو َعْبِد الره ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن أَنٍَس َوَحده ثَنَا ُمَحمه ِ ْبِن ِدينَاٍر قَالُوا َحده   : ْبِد َّللاه

لَِمىُّ إِْمالًَء أَْخبََرنَا أَبُو َمْنُصورٍ  ُد ْبُن اْلُحَسْيِن السُّ ثَنَا   : ُمَحمه ْبِغىُّ َحده ُد ْبُن اْلقَاِسِم الصِّ ُمَحمه

ِ مُ  ثَنَا ُسْفيَاُن َعِن اْلَحَسِن ْبِن ُعبَْيِد َّللاه ثَنَا أَبُو َعاِصٍم النهبِيُل َحده ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن أَنٍَس َحده  َعْن َحمه

َكأَنِّى أَْنظُُر إِلَى َوبِيِص اْلِمْسِك في   : إِْبَراِهيَم َعِن األَْسَوِد َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها قَالَتْ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم َوهَُو ُمْحِرمٌ  َمفَاِرقِ     . َرُسوِل َّللاه

ِحيِح َعْن إِْسَحاَق ْبِن إِْبَراِهيَم َعْن أَبِى َعاِصمٍ     . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه
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 ِ ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ِد ْبِن ُمَحمه نَا يَْحيَى ْبُن ُمَحمه

ثَنَا ُزهَْيٌر َعِن األَْعَمِش َعْن إِْبَراِهيَم َعِن األَْسَوِد َوَعْن ُمْسلِمٍ  ثَنَا أَْحَمُد ْبُن يُونَُس َحده  يَْحيَى َحده

ي َمفَاِرِق َكأَنِّى أَْنظُُر إِلَى َوبِيِص الطِّيِب ف  : َعْن َمْسُروٍق َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها قَالَتْ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم َوهَُو ُمْحِرمٌ     . َرُسوِل َّللاه

ثَنَا   . َرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن أَْحَمَد ْبِن يُونُسَ  أَْخبََرنَا أَبُو طَاِهٍر اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا أَبُو َحاِمِد ْبُن باِلٍَل َحده

ثَنَا َعْبُد اْلَملِِك يَْعنِى أَ  بَا َعاِمٍر اْلَعقَِدىه َعْن ُسْفيَاَن َوَسِعيِد ْبِن َزْيٍد َعْن َعطَاِء أَبُو األَْزهَِر َحده

ائِِب َعْن إِْبَراِهيَم َعِن األَْسَوِد َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها قَالَتْ  َكأَنِّى أَْنظُُر إِلَى   : ْبِن السه

ِ صلى َّللا عليه وسلم بَعْ     . َد ثاَلٍَث ِمْن إِْحَراِمهِ َوبِيِص الطِّيِب في َمْفِرِق َرُسوِل َّللاه

ثَنَا أَبُو ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفيَاَن َحده ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو اْلَولِيِد َحده ثَنَا  أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه َكاِمٍل َحده

ِد ْبِن اْلُمْنتَِشِر َعْن أَبِي ِ ْبَن ُعَمَر َعِن   : ِه قَالَ أَبُو َعَوانَةَ َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن ُمَحمه َسأَْلُت َعْبَد َّللاه

ُجِل يَتَطَيهُب ثُمه يُْصبُِح ُمْحِرًما قَالَ  َما أُِحبُّ أَْن أُْصبَِح ُمْحِرًما أَْنَضُخ ِطيبًا ألَنه أَطهلَِى   : الره

ِ   : رضي َّللا عنها فَقَالَْت َعائَِشةُ   . بَِزْعفََراٍن أََحبُّ إِلَىه ِمْن أَْن أَْفَعَل َذلِكَ  أَنَا طَيهْبت َرُسوَل َّللاه

   . صلى َّللا عليه وسلم ِعْنَد إِْحَراِمِه ثُمه طَاَف في نَِسائِِه ثُمه أَْصبََح ُمْحِرًما

ِحيِح َعْن َسِعيِد ْبِن َمْنُصوٍر َوأَبِى َكاِملٍ     . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

َعائَِشةَ رضي َّللا عنها يَُدلُّ َعلَى بَقَاِء أَثَِرِه بَْعَد اْغتَِسالِِه  َوَحِديُث َمْسُروٍق َواألَْسَوِد َعنْ 

   . َوإِْحَراِمِه َحتهى َكاَن يَُرى َوبِيُصهُ في َمفَاِرقِهِ 

ٍد اْلِمصْ   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ثَنَا َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه ِرىُّ َحده

ثَنَا يَْعقُوُب ْبُن َعْبِد الره  ْحَمِن ْبُن أَبِى اْلَغْمِر َحده ثَنَا َعْبُد الره ْحَمِن يَْحيَى ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َصالٍِح َحده

ُكْنُت   : َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقبَةَ َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمَر َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها أَنههَا قَالَتْ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم بِاْلَغالِيَِة اْلَجيَِّدِة ِعْنَد إِْحَراِمهِ  أَْحَمُد   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ   . أُطَيُِّب َرُسوَل َّللاه

افِِعىُّ أَخْ  بِيُع أَْخبََرنَا الشه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره بََرنَا ُسْفيَاُن ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َحده

ِد ْبِن َعْجالَنَ  طَيهْبُت أَبِى ِعْنَد إِْحَراِمِه بِاْلِمْسِك   : أَنههُ َسِمَع َعائَِشةَ بِْنَت َسْعٍد تَقُولُ   : َعْن ُمَحمه

ِريَرةِ  ثَنَا أَبُو اْلَعبه   . َوالذه ثَنَا َوأَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر َحده بِيُع أَْخبََرنَا َوأَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر َحده اِس أَْخبََرنَا الره

افِِعىُّ أَْخبََرنَا َسِعيُد ْبُن َسالٍِم اْلقَدهاُح َعِن اْلَحَسِن ْبِن َزْيٍد َعْن أَبِيِه قَالَ  َرأَْيُت اْبَن َعبهاٍس   : الشه

بِّ ِمَن اْلَغالِيَةِ  ْحَمِن َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد  َوأَْخبََرنَا  . ُمْحِرًما َوإِنه َعلَى َرأِْسِه لَِمْثَل الرُّ أَبُو َعْبِد الره

ثَنَا َعلِىُّ ْبُن َعْبِد الَْعِزيِز َعْن أَبِى ُعبَيْ  لَِمىُّ أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن اْلَكاِرِزىُّ َحده ْحَمِن السُّ ٍد الره

ْحَمِن َعْن أَ  ثَنَا هَُشْيٌم أَْخبََرنَا ُعيَْينَةُ ْبُن َعْبِد الره أَنههُ ُسئَِل َعِن الطِّيِب   : بِيِه َعِن اْبِن َعبهاسٍ َحده

ا أَنَا فَأَُسْغِسُغهُ في َرْأِسى ثُمه أُِحبُّ بَقَاَءهُ   : ِعْنَد اإِلْحَراِم فَقَالَ  قَاَل أَبُو ُعبَْيٍد قَاَل أَبُو   { غ }   . أَمه

ْغَسَغةُ  ِد ْبِن اْلَحَسِن   : أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمدَ   . ِهَى التهْرِويَةُ   : َزْيٍد َواألَْصَمِعىُّ السه ِ ْبُن ُمَحمه َعْبُد َّللاه

ُد ْبُن إِْبَراِهيَم اْلبُوَشْنِجىُّ   : اْلِمْهَرَجانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن َجْعفٍَر اْلُمَزكِّى َحده ُمَحمه
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ثَنَا َمالِكٌ  ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر َحده ِ ْبِن ُعَمَر َعْن أَْسلََم َمْولَى ُعَمَر ْبِن  َحده َعْن نَافٍِع َمْولَى َعْبِد َّللاه

أَنه ُعَمَر ْبَن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه َوَجَد ِريَح ِطيٍب َوهَُو   : اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه

َجَرِة فَقَالَ  ْن ِريُح هََذا الطِّيبِ   : بِالشه ِمنِّى يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن   : ْبُن أَبِى ُسْفيَانَ  فَقَاَل ُمَعاِويَةُ   ؟ ِممه

فَقَاَل ُعَمُر   . أُمُّ َحبِيبَةَ طَيهبَْتنِى يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِينَ   : فَقَاَل ُمَعاِويَةُ   . ِمْنَك لََعْمِرى  : فَقَاَل ُعَمرُ 

أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن   . هُ َعَزْمُت َعلَْيَك لَتَْرِجَعنه فَلَتَْغِسلَنه   : رضي َّللا عنه

ثَنَا أَبُو يَْحيَى ثَنَا أَبُو   : اْلَحَسِن اْلقَاِضى أَْخبََرنَا أَبُو َسْهِل ْبُن ِزيَاٍد اْلقَطهاُن َحده ْيَرَعاقُولِىُّ َحده الده

ْهِرىِّ  ُث َعْن ُعَمَر ْبِن اْليََماِن أَْخبََرنَا ُشَعْيٌب َعِن الزُّ ِ ْبُن ُعَمَر يَُحدِّ قَاَل َوَكاَن َعْبُد َّللاه

أَنههُ َوَجَد ِمْن ُمَعاِويَةَ ْبِن أَبِى ُسْفيَاَن ِريَح ِطيٍب َوهَُو بِِذى اْلُحلَْيفَِة   : اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه

اٌج فَقَاَل ُعَمُر رضي َّللا عنه ْن ِريُح هََذا ا  : َوهُْم ُحجه   . َشْىٌء طَيهبَْتنِى أُمُّ َحبِيبَةَ   : قَالَ   ؟ لطِّيبِ ِممه

ِ ألَْن أَِجَد ِمَن   : فَقَاَل ُعَمُر رضي َّللا عنه ِ لَتَْرِجَعنه إِلَْيهَا َحتهى تَْغِسلَهُ فََوَّللاه لََعْمِرى أُْقِسُم بِاّلِله

   . ْنهُ ِريَح الطِّيبِ اْلُمْحِرِم ِريَح اْلقَِطَراِن أََحبُّ إِلَىه ِمْن أَْن أَِجَد مِ 

ْيخُ  َويُْحتََمُل أَنههُ لَْم يَْبلُْغهُ َحِديُث َعائَِشةَ رضي َّللا عنها َولَْو بَلََغهُ لََرَجَع َعْنهُ   : قَاَل الشه

يِب يَُجوُز لِْلُمْحِرِم َويُْحتََمُل أَنههُ َكاَن يَْكَرهُ َذلَِك َكْيالَ يَْغتَره بِِه اْلَجاِهُل فَيَتََوههَم أَنه اْبتَِداَء الطِّ 

ُ أَْعلَمُ  ِق َوَّللاه    . َكَما قَاَل لِطَْلَحةَ في الثهْوِب اْلُمَمشه

ُجِل َوإِْن لَْم يُِرْد إِْحَراًما  : باب   النهْهِى َعِن التهَزْعفُِر لِلره

 ِ ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِد ْبِن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنَا َعْبُد اْلَواِرِث َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن ُصهَْيٍب َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَالَ  ٌد َحده ثَنَا ُمَسده   : يَْحيَى َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم أَْن يَتََزْعفََر ال ُجلُ نَهَى َرُسوُل َّللاه    . ره

دٍ  ِحيِح َعْن ُمَسده أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن َوأَبُو َزَكِريها ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ   . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

افِِعىُّ  بِيُع أَْخبََرنَا الشه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس هَُو األََصمُّ أَْخبََرنَا الره أَْخبََرنَا  أَبِى إِْسَحاَق قَاالَ َحده

إِْسَماِعيُل الهِذى يُْعَرُف بِاْبِن ُعلَيهةَ أَْخبََرنَا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ُصهَْيٍب َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك رضي 

ُجلُ   : َّللا عنه    . أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم نَهَى أَْن يَتََزْعفََر الره

ِحيِح َعْن أَبِ    : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ   . ى بَْكِر ْبِن أَبِى َشْيبَةَ َوَغْيِرِه َعْن إِْسَماِعيلَ َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ    : أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َوأَبُو َصاِدِق ْبُن أَبِى اْلفََواِرِس اْلَعطهاُر قَاالَ َحده

ثَنَا ُمَحمه  ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ثَنَا أَبُو َجْعفٍَر ُمَحمه ِ ْبُن ُموَسى َحده ثَنَا ُعبَْيُد َّللاه اُق َحده ُد ْبُن َعلِىٍّ اْلَوره

ْيِه َزْيٍد َوِزيَاٍد َعْن أَبِى ُموَسى قَاَل َسِمْعُت النبي صلى  بِيِع ْبِن أَنٍَس َعْن َجده اِزىُّ َعِن الره الره

أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ   . َرُجٍل في ِجْلِدِه ِمَن اْلَخلُوِق َشْىءٌ  الَ تُْقبَُل َصالَةُ   : َّللا عليه وسلم يَقُولُ 

ثَنَ  ثَنَا ُموَسى ْبُن إِْسَماِعيَل َحده ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن َداَسةَ َحده اٌد الرُّ ا َحمه

اِر ْبِن يَاِسٍر رضي َّللا عنه قَالَ أَْخبََرنَا َعطَاٌء اْلُخَراَسانِىُّ َعْن يَْحيَ    : ى ْبِن يَْعَمَر َعْن َعمه

قَِدْمُت َعلَى أَْهلِى لَْيالً َوقَْد تََشقهقَْت يََداَى فََخلهقُونِى بَِزْعفََراٍن فََغَدْوُت َعلَى النبي صلى َّللا 
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ْب بِ    . اْذهَْب فَاْغِسْل هََذا َعْنكَ   : ى َوقَالَ عليه وسلم فََسلهْمُت َعلَْيِه فَلَْم يَُرده َعلَىه َولَْم يَُرحِّ

ْب    : بِى فَقَالَ فََذهَْبُت فََغَسْلتُهُ ثُمه ِجْئُت َوقَْد بَقَِى َعلَىه ِمْنهُ َرْدٌع فََسلهْمُت فَلَْم يَُرده َعلَىه َولَْم يَُرحِّ

َب بِى َوقَالَ  اْذهَْب فَاْغِسْل هََذا َعْنَك فََغَسْلتُهُ ثُمه ِجْئُت فََسلهْمتُ  إِنه   : َعلَْيِه فََرده َعلَىه َوَرحه

ْعفََراِن َوالَ اْلُجنُبَ  َخ بِالزه َص   . اْلَمالَئَِكةَ الَ تَْحُضُر َجنَاَزةَ اْلَكافِِر بَِخْيٍر َوالَ اْلُمتََضمِّ َوَرخه

أَ  وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر َوأَْخبَ   . لِْلُجنُِب إَِذا نَاَم أَْو أََكَل أَْو َشِرَب أَْن يَتََوضه َرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ

ُد ْبُن بَْكٍر َحده  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا نَْصُر ْبُن َعلِىٍّ َحده ِجْستَانِىُّ َحده ثَنَا أَبُو َداُوَد السِّ ثَنَا اْبُن ْبُن َداَسةَ َحده

َواِر أَنههُ َسِمَع يَْحيَى ْبَن يَْعَمَر يُْخبُِر َعْن َرُجٍل ُجَرْيٍج أَْخبََرنِى ُعَمُر ْبُن َعطَاِء ْبن أَبِى اْلخُ 

اِر ْبِن يَاِسٍر رضي َّللا عنه َزَعَم ُعَمرُ  ُجَل فَنَِسَى   : أَْخبََرهُ َعْن َعمه ى َذلَِك الره أَْن يَْحيَى َسمه

اًرا قَالَ  ةِ   : ُعَمُر اْسَمهُ أَنه َعمه ُل أَْثبَُت قَاَل قُلُْت لُِعَمرَ َوا  . تََخلهْقُت بِهَِذِه اْلقِصه َوهُْم ُحُرٌم   : ألَوه

   . الَ اْلقَْوُم ُمقِيُمونَ   : قَالَ 

اِر ْبِن يَاِسٍر رضي َّللا عنه َعِن النبي صلى َّللا عليه  َوُرِوَى َعِن اْلَحَسِن اْلبَْصِرىِّ َعْن َعمه

ِ اْلحَ   . وسلم ُمْختََصًرا افِظُ أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن َسْلَماَن اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنِى أَبِى َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن باِلٍَل َعْن  ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن أَبِى أَُوْيٍس َحده إِْسَماِعيُل ْبُن إِْسَحاَق َحده

اِج َعِن اْلَحسَ  ْحَمِن السهره اِر ْبِن يَاِسٍر ثَْوِر ْبِن َزْيٍد َعْن َعْبِد الره ِن ْبِن أَبِى اْلَحَسِن َعْن َعمه

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ    : ثاَلَثَةٌ الَ تَْقَربُهُُم اْلَمالَئَِكةُ بَِخْيرٍ   : رضي َّللا عنه أَنه َرُسوَل َّللاه

ُخ بِاْلَخلُوِق َواْلُجنُُب أَْن يَْبُدَو لَهُ أَْن يَ  أْ ُوُضوَءهُ ِجيفَةُ اْلَكافِِر َواْلُمتََضمِّ أُْكَل أَْو يَنَاَم فَْليَتََوضه

الَةِ     . لِلصه

  َمْن أَهَله ُملَبًِّدا  : باب

ثَنَا ُسلَْيَماُن  ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ُد ْبُن بَْكٍر َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه ْبُن َداُوَد أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ

ثَنَا ِ َعْن  اْلَمْهِرىُّ َحده اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى يُونُُس َعِن اْبِن ِشهَاٍب َعْن َسالٍِم يَْعنِى اْبَن َعْبِد َّللاه

   . َسِمْعُت النبي صلى َّللا عليه وسلم يُِهلُّ ُملَبًِّدا  : أَبِيِه قَالَ 

ِحيِح َعْن أَْصبََغ َعِن اْبِن َوْهٍب وَرَواهُ ُمسْ  لٌِم َعْن َحْرَملَةَ َعِن اْبِن َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَنَا   . َوْهبٍ  ُد ْبُن يَْعقُوَب اْلَحافِظُ َحده ِ ُمَحمه ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ اْلَحافِظُ َحده يَْحيَى َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ِ ْبُن ُعَمَر اْلقََواِريرِ  ثَنَا ُعبَْيُد َّللاه ِد ْبِن يَْحيَى َحده ُد ْبُن ْبُن ُمَحمه ثَنَا ُمَحمه ثَنَا َعْبُد األَْعلَى َحده ىُّ َحده

   . أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم لَبهَد َرْأَسهُ بِاْلُغْسلِ   : إِْسَحاَق َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمرَ 

الَِة ِعْنَد اإِلْحَرامِ   : باب   الصه

ثَنَا َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ِد ْبِن إِْسَحاَق َحده ٍد اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه

ثَنَا فُلَْيُح ْبُن ُسلَْيَماَن َعْن نَافٍِع قَالَ  بِيِع َحده ثَنَا أَبُو الره َكاَن اْبُن ُعَمَر إَِذا   : يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب َحده
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ةَ ادههََن بِ  ُدْهٍن لَْيَس لَهُ َرائَِحةٌ طَيِّبَةٌ ثُمه يَأْتِى َمْسِجَد ِذى اْلُحلَْيفَِة فَيَُصلِّى أََراَد اْلُخُروَج إِلَى َمكه

ِ صلى   : َرْكَعتَْيِن ثُمه يَْرَكُب فَإَِذا اْستََوْت بِِه َراِحلَتُهُ قَائَِمةً أَْحَرَم ثُمه قَالَ  هََكَذا َرأَْيُت َرُسوَل َّللاه

بِيعِ َرَوا  . َّللا عليه وسلم فََعلَ     . هُ اْلبَُخاِرىُّ َعْن أَبِى الره

الَةِ   : باب   َمْن قَاَل يُِهلُّ َخْلَف الصه

 ِ ُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن   : اْلُحَسْيُن ْبُن ُعَمَر ْبِن بَْرهَاَن َوأَبُو اْلُحَسْينِ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

كهِرىُّ قَالُوا أَْخبََرنَا   : دٍ اْلفَْضِل اْلقَطهاُن َوأَبُو ُمَحمه  ِ ْبُن يَْحيَى ْبِن َعْبِد اْلَجبهاِر السُّ َعْبُد َّللاه

ثَنَا َعْبُد السهالَِم ْبُن َحْرٍب اْلُمالَئِ  ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن َعَرفَةَ َحده فهاُر َحده ٍد الصه ىُّ إِْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمه

ِ صلى َّللا   : بَْيٍر َعِن اْبِن َعبهاٍس رضي َّللا عنهَعْن ُخَصْيٍف َعْن َسِعيِد ْبِن جُ  أَنه َرُسوَل َّللاه

الَةِ  ِ   . عليه وسلم أَهَله في ُدبُِر الصه ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا   : َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا عَ  ثَنِى يَْعقُوُب ْبُن أَْحَمُد ْبُن َجْعفٍَر اْلقَِطيِعىُّ َحده ثَنِى أَبِى َحده ِ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل َحده ْبُد َّللاه

ْحَمِن اْلَجَزِرىُّ َعْن  ثَنِى ُخَصْيُف ْبُن َعْبِد الره ثَنَا أَبِى َعِن اْبِن إِْسَحاَق َحده إِْبَراِهيَم ْبِن َسْعٍد َحده

 ِ يَا أَبَا اْلَعبهاِس َعِجْبُت اِلْختاِلَِف أَْصَحاِب َرُسوِل   :  ْبِن َعبهاسٍ َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر قَاَل قُْلُت لَِعْبِد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم ِحيَن أَْوَجَب فَقَالَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم فِى إِْهالَِل َرُسوِل َّللاه إِنِّى   : َّللاه

ةً َواِحَدةً فَِمْن ألَْعلَُم النهاِس بَِذلَِك إِنههَا إِنهَما َكانَْت ِمْن َرسُ  ِ صلى َّللا عليه وسلم َحجه وِل َّللاه

ا َصلهى في َمْسِجِدِه بِِذى  ا فَلَمه ِ صلى َّللا عليه وسلم َحاج ً هُنَاَك اْختَلَفُوا َخَرَج َرُسوُل َّللاه

َعتَْيِه فََسِمَع َذلَِك ِمْنهُ أَْقَواٌم اْلُحلَْيفَِة َرْكَعتَْيِه أَْوَجبَهُ في َمْجلِِسِه أَهَله بِاْلَحجِّ ِحيَن فََرَغ ِمْن َركْ 

ا اْستَقَلهْت بِِه نَاقَتُهُ أَهَله َوأَْدَرَك َذلَِك ِمْنهُ أَْقَواٌم َوَذلَِك أَنه   النهاَس فََحفِْظتُهُ َعْنهُ ثُمه َرِكَب فَلَمه

ِ صلى   : ِهلُّ فَقَالُواَكانُوا يَأْتُوَن أَْرَساالً فََسِمُعوهُ ِحيَن اْستَقَلهْت بِِه نَاقَتُهُ يُ  إِنهَما أَهَله َرُسوُل َّللاه

ا َعالَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم فَلَمه َّللا عليه وسلم ِحيَن اْستَقَلهْت بِِه نَاقَتُهُ ثُمه َمَضى َرُسوُل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه إِنهمَ   : َعلَى َشَرِف اْلبَْيَداِء أَهَله َوأَْدَرَك َذلَِك ِمْنهُ أَْقَواٌم فَقَالُوا ا أَهَله َرُسوُل َّللاه

ِ لَقَْد أَْوَجَب في ُمَصالههُ َوأَهَله ِحيَن اْستَقَلهْت بِِه نَاقَتُهُ   وسلم ِحيَن َعالَ َشَرَف اْلبَْيَداِء َواْيُم َّللاه

بِقَْوِل اْبِن َعبهاٍس أَهَله في  فَِمْن أََخذَ   : قَاَل َسِعيُد ْبُن ُجبَْيرٍ   . َوأَهَله ِحيَن َعالَ َشَرِف اْلبَْيَداءِ 

َوقَْد َرَواهُ اْلَواقِِدىُّ بِإِْسنَاٍد   . ُخَصْيٌف اْلَجَزِرىُّ َغْيُر قَِوىٍّ   { ج }   . ُمَصالههُ إَِذا فََرَغ ِمْن َرْكَعتَْيهِ 

اِديُث الهتِى َوَرَدْت في َذلَِك َعِن اْبِن لَهُ َعِن اْبِن َعبهاٍس إاِله أَنههُ الَ تَْنفَُع َمتَابََعةُ اْلَواقِِدىِّ َواألَحَ 

ُ أَْعلَمُ     . ُعَمَر َوَغْيِرِه أََسانِيُدهَا قَِويهةٌ ثَابِتَةٌ َوَّللاه

  َمْن قَاَل يُِهلُّ إَِذا اْنبََعثَْت بِِه َراِحلَتُهُ   : باب

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِد ْبِن ُعْبُدوٍس َحده أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه

ُ ح َوأَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ ال ثَنَا اْلقَْعنَبِىُّ فِيَما قََرأَ َعلَى َمالٍِك َرِحَمهُ َّللاه اِرِمىُّ َحده وْذبَاِرىُّ َسِعيٍد الده رُّ

ثَنَا أَبُ  ُد ْبُن بَْكٍر َحده ثَنَا اْلقَْعنَبِىُّ َعْن َمالٍِك َعْن َسِعيِد ْبِن أَبِى َسِعيٍد أَْخبََرنَا ُمَحمه و َداُوَد َحده

ِ ْبِن ُعَمرَ  ْحَمِن َرأَْيتَُك تَْصنَُع   : اْلَمْقبُِرىِّ َعْن ُعبَْيِد ْبِن ُجَرْيٍج أَنههُ قَاَل لَِعْبِد َّللاه يَا أَبَا َعْبِد الره

َرأَْيتَُك الَ تََمسُّ ِمَن   : قَالَ   ؟ َما هُنه يَا اْبَن ُجَرْيجٍ   : َحابَِك يَْصنَُعهَا قَالَ أَْربًَعا لَْم أََر أََحًدا ِمْن أَصْ 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n90&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n90&p1#TOP
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ْفَرِة َوَرأَ  ْبتِيهةَ َوَرأَْيتَُك تَْصبُُغ بِالصُّ ْيتَُك إَِذا األَْرَكاِن إاِله اْليََمانِيَْيِن َوَرأَْيتَُك تَْلبَُس النَِّعاَل السِّ

ةَ أَ  ِ ُكْنَت بَِمكه   : هَله النهاُس إَِذا َرأَُوا اْلِهالََل َولَْم تُِهله أَْنَت َحتهى يَُكوَن يَْوُم التهْرِويَِة فَقَاَل َعْبُد َّللاه

ا النَِّعاُل  ِ صلى َّللا عليه وسلم يََمسُّ إاِله اْليََمانِيَْيِن َوأَمه ا األَْرَكاُن فَإِنِّى لَْم أََر َرُسوَل َّللاه أَمه

بْ  ِ صلى َّللا عليه وسلم يَْلبَُس النَِّعاَل الهتِى لَْيَس فِيهَا َشَعٌر السِّ تِيهةَ فَإِنِّى َرأَْيُت َرُسوَل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسل ْفَرةُ فَإِنِّى َرأَْيُت َرُسوَل َّللاه ا الصُّ أُ فِيهَا فَأَنَا أُِحبُّ أَن أَْلبََسهَا َوأَمه م َويَتََوضه

ِ صلى َّللا عليه وسلم يَْصبُُغ بِهَا فَأَ  ا اإِلْهالَُل فَإِنِّى لَْم أََر َرُسوَل َّللاه نَا أُِحبُّ أَن أَْصبَُغ بِهَا َوأَمه

   . لَْفظُ َحِديِث أَبِى َداُودَ   . يُِهلُّ َحتهى تَْنبَِعَث بِِه َراِحلَتُهُ 

ِحيِح َعِن الْقَْعنَبِىِّ وَرَواهُ ُمسْ     . لٌِم َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى َعْن َمالِكٍ َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو ُعْثَمانُ  دٍ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِد ْبِن ُعْثَماَن َوأَبُو ُمَحمه َعْبُد   : َسِعيُد ْبُن ُمَحمه

ْحَمِن ْبُن أَبِى َحاِمٍد اْلُمْقِرُئ َوأَبُو إِْسَحاقَ  ِد ْبِن َعلِىِّ ْبِن ُمَعاِويَةَ قَالُوا إِْبَراِهيُم   : الره ْبُن ُمَحمه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ُد   : َحده ثَنَا ُمَحمه ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن َعلِىِّ ْبِن َعفهاَن اْلَعاِمِرىُّ َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ِ ْبِن ُعَمرَ  ِ صلى َّللا   : َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمرَ  ْبُن ُعبَْيٍد الطهنَافِِسىُّ َعْن ُعبَْيِد َّللاه أَنه َرُسوَل َّللاه

  . عليه وسلم َكاَن إَِذا أَْدَخَل ِرْجلَهُ في اْلَغْرِز َواْستََوْت بِِه نَاقَتُهُ أَهَله ِمْن َمْسِجِد ِذى اْلُحلَْيفَةِ 

ِحيِح ِمْن َحِديِث ُعبَ  ِ ْبِن ُعَمرَ أَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ َوُمْسلٌِم في الصه    . ْيِد َّللاه

ثَنَا أَْحَمُد ْبُن اْلَولِيِد اْلفَ  اُز َحده زه ثَنَا أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن أَْخبََرنَا أَبُو َجْعفٍَر الره اُم َحده حه

اٌج قَاَل قَاَل اْبُن ُجَرْيٍج أَْخبََرنِى َصالُِح ْبُن َكْيَساَن َعْن نَافٍِع    : َعِن ابِْن ُعَمَر أَنههُ َكاَن يُْخبِرُ َحجه

ِ صلى َّللا عليه وسلم أَهَله ِحيَن اْستََوْت بِِه َراِحلَتُهُ قَائَِمةً     . أَنه َرُسوَل َّللاه

ِحيِح َعْن أَبِى َعاِصٍم َعِن اْبِن ُجَرْيٍج وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن هَاُروَن  َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

دٍ اْلَحمه  اِج ْبِن ُمَحمه    . اِل َعْن َحجه

ُد ْبنُ  ٍد اْلُجْرَجانِىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمه ِ اْلَحافِظُ َحده اْلَحَسِن  أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا َحْرَملَةُ أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى يُونُُس  ِ ْبِن قُتَْيبَةَ َحده َعِن اْبِن ِشهَاٍب أَنه َسالَِم ْبَن َعْبِد َّللاه

ِ ْبَن ُعَمَر قَالَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم يَْرَكُب َراِحلَتَهُ بِِذى   : أَْخبََرهُ أَنه َعْبَد َّللاه َرأَْيُت َرُسوَل َّللاه

   . اْلُحلَْيفَِة ثُمه يُِهلُّ ِحيَن تَْستَِوى بِِه قَائَِمةً 

ِحيِح َعْن َحْرَملَةَ ْبِن يَْحيَى َوأَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ َعْن أَْحَمَد ْبِن ِعيَسى َعِن  َرَواهُ ُمْسلِمٌ  في الصه

ثَنَا اْلقَْعنَبِىُّ   . اْبِن َوْهبٍ  ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ُد ْبُن بَْكٍر َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه  أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ

ِ َعْن أَبِيِه أَنههُ قَالَ َعْن َمالِ  بَْيَداُؤُكْم الهتِى تَْكِذبُوَن   : ٍك َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقبَةَ َعْن َسالِِم ْبِن َعْبِد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم إاِله ِمْن  ِ صلى َّللا عليه وسلم فِيهَا َما أَهَله َرُسوُل َّللاه َعلَى َرُسوِل َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . نِى َمْسِجَد ِذى اْلُحلَْيفَةِ ِعْنِد اْلَمْسِجِد يَعْ  ِ اْلَحافِظُ َحده َعلِىُّ   : َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه
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ثَنَا يَْحيَى ْبُن يَْحيَى قَاَل قََرْأُت عَ  ُد ْبُن َعْبِد السهالَِم َحده ثَنَا ُمَحمه ِد ْبِن َسْختَُوْيِه َحده لَى ْبُن ُمَحمه

   . فََذَكَرهُ َمالٍِك 

ِحيِح َعِن الْقَْعنَبِىِّ وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى    . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَنِى أَبُو اْلَحَسنِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا أَْحَمُد بْ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِد ْبِن َسْختَُوْيِه َحده ُن َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ثَنَا َحاتُِم ْبُن إِْسَماِعيَل َعْن ُموَسى ثَنَا قُتَْيبَةُ ْبُن َسِعيٍد َحده ُد ْبُن نَُعْيٍم قَاالَ َحده ْبِن  َسلََمةَ َوُمَحمه

اُء الهتِى اْلبَْيدَ   : أَنههُ َكاَن إَِذا قِيَل لَهُ اإِلْحَراُم ِمَن اْلبَْيَداِء قَالَ   : ُعْقبَةَ َعْن َسالٍِم َعِن اْبِن ُعَمرَ 

ِ صلى َّللا عليه  ِ َما أَهَله َرُسوُل َّللاه ِ صلى َّللا عليه وسلم َوَّللاه يَْكِذبُوَن فِيهَا َعلَى َرُسوِل َّللاه

َجَرِة ِحيَن قَاَم بِِه بَِعيُرهُ     . وسلم إاِله ِمْن ِعْنِد الشه

ِحيِح َعْن قُتَْيبَةَ ْبِن َسِعيدٍ  ُد   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو  : ْخبََرنَا أَبُو َعْمٍروأَ   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه ُمَحمه

ثَنَا إِْسَحاُق ْبُن إِْبَراِهيَم ْبِن أَبِى حَ  ِ األَِديُب أَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر اإِلْسَماِعيلِىُّ َحده اَن ْبُن َعْبِد َّللاه سه

ثَنَا األَ  ثَنَا اْلَولِيُد َحده ثَنَا ُدَحْيٌم َحده ِ َحده ُث َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه   : ْوَزاِعىُّ قَاَل َسِمْعُت َعطَاًء يَُحدِّ

ِ صلى َّللا عليه وسلم ِمْن ِذى اْلُحلَْيفَِة ِحيَن اْستََوْت بِِه َراِحلَتُهُ     . أَنه إِْهالََل َرُسوِل َّللاه

ِحيِح َعْن إِبَْراِهيَم ْبِن ُموسَ  بَْيِر َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه ى َعِن اْلَولِيِد ْبِن ُمْسلٍِم َوَحِديُث أَبِى الزُّ

ِ   . َعْن َجابٍِر في إِْهالَلِِهْم ِمَن اْلبَْطَحاِء قَْد َمَضى ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن أَبِى   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

قهاُق بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا َعلِىُّ بُْن ُمَحمه  ثَنَا َمكِّىُّ ْبُن إِْبَراِهيَم طهاِهِر الده ثَنَا أَبُو قاِلَبَةَ َحده ٍد اْلَخرقِىُّ َحده

ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر َعْن أَنَِس ْبِن َمالِكٍ  ثَنَا اْبُن ُجَرْيٍج َعْن ُمَحمه ِ صلى َّللا عليه   : َحده أَنه َرُسوَل َّللاه

ا وسلم َصلهى الظُّْهَر بِاْلَمِدينَِة أَْربًَعا َوصَ  لهى اْلَعْصَر بِِذى اْلُحلَْيفَِة َرْكَعتَْيِن ثُمه بَاَت فِيهَا فَلَمه

ِحيِح ِمْن َوْجٍه آَخَر َعِن اْبِن   . أَْصبََح َواْستََوْت بِِه َراِحلَتُهُ أَهَله  أَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ في الصه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس   : يدٍ أَْخبََرنَا أَبُو َسعِ   : أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيدٍ   . ُجَرْيجٍ  ُد ْبُن ُموَسى ْبِن اْلفَْضِل َحده ُمَحمه

ثَنَا أَبِى َسِمْعُت ُمَحمه  ثَنَا َوْهُب ْبُن َجِريِر ْبِن َحاِزٍم َحده ثَنَا يَْحيَى ْبُن أَبِى طَالٍِب َحده َد األََصمُّ َحده

نَاِد َعْن َعائَِشةَ بِ  ْنِت َسْعِد ْبن أَبِى َوقهاٍص قَالَْت قَاَل َسْعٌد رضي َّللا ْبَن إِْسَحاَق َعْن أَبِى الزِّ

ِ صلى َّللا عليه وسلم إَِذا أََخَذ طَِريَق اْلفُْرِع أَهَله إَِذا اْستَقَلهْت بِِه َراِحلَتُهُ   : عنه َكاَن َرُسوُل َّللاه

   . طَِريُق أُُحدٍ   : َوقَاَل َغيُْرهُ   . َداءِ َوإَِذا أََخَذ طَِريَق األُْخَرى أَهَله إَِذا َعالَ َعلَى َشَرِف اْلبَيْ 

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َحده ُد ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا يَْحيَى ْبُن أَبِى طَالٍِب قَاَل قَاَل أَبُو نَْصٍر يَ  ْعنِى َعْبَد اْلَوههاِب ْبَن َعطَاٍء ُسئَِل يَْعقُوَب َحده

ُجِل إَِذا أََراَد أَْن يُْحِرَم في ُمَصالههُ أَْو إَِذا اْستََوْت بِِه  َسِعيٌد يَْعنِى اْبَن أَبِى َعُروبَةَ َعِن الره

اَن األَْعَرِج َعِن  أَنه النبي   : اْبِن َعبهاسٍ َراِحلَتُهُ فَأَْخبََرنَا َعْن َمطٍَر َعْن قَتَاَدةَ َعْن أَبِى َحسه

صلى َّللا عليه وسلم أَْحَرَم بِِذى الُْحلَْيفَِة إَِذا اْستََوْت بِِه َراِحلَتُهُ اْلبَْيَداَء أَْحَرَم ِعْنَد الظُّْهِر 

اِج َوِهَشاِم بْ   . َوأَهَله بَِحجٍّ  ِحيِح ِمْن َحِديِث ُشْعبَةَ ْبِن اْلَحجه ِ أَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم في الصه ِن أَبِى َعْبِد َّللاه
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ا اْستََوْت بِِه َعلَى اْلبَْيَداِء أَهَله بِاْلَحجِّ َوفِى   : َعْن قَتَاَدةَ َوقَاَل في اْلَحِديثِ  َرِكَب َراِحلَتَهُ فَلَمه

   . ِرَوايَِة ِهَشاٍم أَْحَرمَ 

  اْستِْقبَاِل اْلقِْبلَِة ِعْنَد اإِلْهالَلِ   : باب

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو أَْحَمَد اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ أَْخبََرنَا أَبُو َعبْ  ُد ْبُن إِْسَحاَق   : ِد َّللاه ُمَحمه

ثَنِى أَبِى َعْن أَبِيِه َعْن أَيُّوَب َعْن نَافِعٍ  َمِد َحده ثَنَا َعْبُد اْلَواِرِث ْبُن َعْبِد الصه أَنه اْبَن ُعَمَر   : َحده

أَتَى َذا اْلُحلَْيفَِة أََمَر بَِراِحلَتِِه فَُرِحلَْت ثُمه َصلهى اْلَغَداةَ ثُمه َرِكَب َحتهى إَِذا اْستََوْت بِِه َكاَن إَِذا 

اَل اَت بِِه قَ اْستَْقبََل اْلقِْبلَةَ فَأَهَله قَاَل ثُمه يُلَبِّى َحتهى إَِذا بَلََغ اْلَحَرَم أَْمَسَك َحتهى إَِذا أَتَى َذا طًُوى بَ 

أَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ   . فَيَُصلِّى بِِه اْلَغَداةَ ثُمه يَْغتَِسُل فََزَعَم أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم فََعَل َذلِكَ 

ِحيِح َعْن أَبِى َمْعَمٍر َعْن َعْبِد اْلَواِرِث األَْكبَرِ     . في الصه

  النِّيهِة في اإِلْحَرامِ   : باب

ثَنَا اْلَحاِرُث   : اْلَحَسنِ أَْخبََرنَا أَبُو  فهاُر َحده َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

ِد ْبِن إِبْ  ثَنَا يَِزيُد ْبُن هَاُروَن أَْخبََرنَا يَْحيَى ْبُن َسِعيٍد َعْن ُمَحمه َراِهيَم ْبُن أَبِى أَُساَمةَ التهِميِمىُّ َحده

بََرهُ أَنههُ َسِمَع َعْلقََمةَ ْبَن َوقهاٍص يَقُوُل إِنههُ َسِمَع ُعَمَر ْبَن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه يَقُوُل أَخْ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم يَقُولُ  إِنهَما األَْعَماُل بِالنِّيهِة َوإِنهَما اِلْمِرٍئ َما نََوى   : َسِمْعُت َرُسوَل َّللاه

ِ َوَرُسولِِه َوَمْن َكانَْت ِهْجَرتُهُ لُِدْنيَا فََمْن َكانَْت ِهْجرَ  ِ َعزه َوَجله فَِهْجَرتُهُ إِلَى َّللاه تُهُ إِلَى َّللاه

ُجهَا فَِهْجَرتُهُ إِلَى َما هَاَجَر إِلَْيهِ  ِحيِح ِمْن   . يُِصيبُهَا أَِو اْمَرأٍَة يَتََزوه أَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم في الصه

ُروَن َوَغْيِرِه َوأَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ ِمْن أَْوُجٍه َعْن يَْحيَى ْبِن َسِعيٍد َحِديِث يَِزيَد ْبِن هَا

   . األَْنَصاِرىِّ 

ا َوالَ ُعْمَرةً َوأَنه النِّيهةَ تَْكفِى ِمْنهَُما  : باب ى في إِْهالَلِِه َحج ً   َمْن قَاَل الَ يَُسمِّ

ِ اْلَحافِظُ حَ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن إِْسَحاَق   : ده ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنَا َعلِىُّ ْبُن ُمْسِهٍر َعِن األَْعَمِش َعْن إِْبَراِهيَم َعنِ  ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن اْلَخلِيِل َحده َغانِىُّ َحده  الصه

ِ صلى َّللا عليه وسلم الَ   : قَالَتْ  األَْسَوِد َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاه

ا َوالَ ُعْمَرةً َوَذَكَر اْلَحِديثَ     . نَْذُكُر َحج ً

ِحيِح َعْن ُسَوْيِد ْبِن َسِعيٍد َعْن َعلِىِّ ْبِن ُمْسِهٍر َوقَاَل في اْلَحِديثِ  يُلَبِّى الَ   : َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

   . ا َوالَ ُعْمَرةً َوأَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ ِمْن َوْجٍه آَخَر َعِن األَْعَمِش َكَما َمَضىيَْذُكُر َحج ً 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n90&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n90&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n90&p1#TOP
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ِ اْلَحافِظُ أَْخبِْرنِى أَبُو َعْمٍرو اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفيَا ُد ْبُن َعْبِد َّللاه َن أَْخبََرنَا ُمَحمه

ارٍ  ثَنَا ِهَشاُم ْبُن َعمه ثَنَا َجْعفَُر ْبُن  َحده ثَنَا َحاتُِم ْبُن إِْسَماِعيَل َحده َوأَبُو بَْكِر ْبُن أَبِى َشْيبَةَ قَاالَ َحده

ِة َحجِّ النبي صلى َّللا عليه وسلم قَاَل فَأَهَله  ِ في قِصه ٍد َعْن أَبِيِه َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ِ صلى بِالتهْوِحيِد َوأَهَله النهاُس بِهَ  َذا الهِذى يُِهلُّوَن بِِه فَلَْم يَُرده َعلَْيِهْم َشْيئًا ِمْنهُ َولَِزَم َرُسوُل َّللاه

   . َّللا عليه وسلم تَْلبِيَتَهُ قَاَل َجابٌِر لَْسنَا نَْنِوى إاِله اْلَحجه لَْسنَا نَْعِرُف اْلُعْمَرةَ 

ِحيِح َعْن أَبِى بَْكِر بْ  أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ   . ِن أَبِى َشْيبَةَ َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

افِِعىُّ أَْخبََرنَا إِْبَراِهيُم بْ  بِيُع أَْخبََرنَا الشه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره ٍد اْلقَاِضى َحده ُن ُمَحمه

ْحَمِن ْبِن رُ  ِ قَالَ َعْن َسِعيِد ْبِن َعْبِد الره ِ صلى   : قَيٍْش أَنه َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاه َما َسمهى َرُسوُل َّللاه

ا قَطُّ َوالَ ُعْمَرةً     . َّللا عليه وسلم فِى تَْلبِيَتِِه َحج ً

ثَنَا أَبُو اْلَعبه  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َحده ُد ْبُن   : اسِ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا يَْحيَى ْبُن أَبِى طَالٍِب أَْخبََرنَا َعْبُد اْلَوههاِب ْبُن َعطَاٍء أَْخبََرنَا اْبُن ُجَرْيٍج َعْن  يَْعقُوَب َحده

ِ ْبِن أَبِى نَِجيٍح َعْن نَافٍِع أَنه اْبَن ُعَمَر َسِمَع َرُجالً يَقُولُ  ةٍ   : َعْبِد َّللاه فََضَرَب في  لَبهْيَك بَِحجه

َ َما في نَْفِسكَ   : َصْدِرِه َوقَالَ     . أَتُْعلُِم َّللاه

ى اْلَحجه أَِو اْلُعْمَرةَ أَْو هَُما ِعْنَد اإِلْهالَلِ   : باب   َمْن قَاَل يَُسمِّ

ثَنَا أَ   : أَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ِد ْبِن يَْحيَى َحده ِ يَْحيَى ْبُن إِْبَراِهيَم ْبِن ُمَحمه ُد ْبُن   : بُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا ُوهَْيٌب َعْن َداُوَد ْبِن أَبِ  ثَنَا اْلُمَعلهى ْبُن أََسٍد َحده ثَنَا السهِرىُّ ْبُن ُخَزْيَمةَ َحده ى ِهْنٍد يَْعقُوَب َحده

َع النبي صلى َّللا عليه وسلم قَِدْمنَا مَ   : َعْن أَبِى نَْضَرةَ َعْن َجابٍِر َوأَبِى َسِعيٍد اْلُخْدِرىِّ قَاالَ 

   . َونَْحُن نَْصُرُخ بِاْلَحجِّ ُصَراًخا

اِعِر َعْن ُمَعلهى ْبِن أََسدٍ  اِج ْبِن الشه ِحيِح َعْن َحجه   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ٌد َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن عُ  ثَنَا ُمَسده ثَنَا ِزيَاُد ْبُن اْلَخلِيِل َحده فهاُر َحده بَْيٍد الصه

ٍد اْلَكْعبِىُّ َحده  ِ ْبُن ُمَحمه ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه اٌد ح وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا َحمه ُد َحده ثَنَا ُمَحمه

بِ  اُد ْبُن َزْيٍد َعْن أَيُّوَب قَاَل َسِمْعُت ُمَجاِهًدا يَقُوُل ْبُن أَيُّوَب أَْخبََرنَا أَبُو الره ثَنَا َحمه يِع اْلَعتَِكىُّ َحده

ِ قَالَ  ثَنَا َجابُِر ْبُن َعْبِد َّللاه ِ صلى َّللا عليه وسلم َونَْحُن نَقُولُ   : َحده لَبهْيَك   : قَِدْمنَا َمَع َرُسوِل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم فََجَعْلنَاهَا ُعْمَرةً  بِاْلَحجِّ فَأََمَرنَا َرُسولُ     . َّللاه

بِيعِ  ٍد وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن أَبِى الره ِحيِح َعْن ُمَسده أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد   . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَنَ  فهاُر َحده ُد ْبُن أَبِى بَْكٍر ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه ثَنَا ُمَحمه ا إِْسَماِعيُل اْلقَاِضى َحده

ثَنَا َحبِيٌب اْلُمَعلُِّم َعْن َعطَاٍء َعْن َجابٍِر قَالَ  ثَنَا يَِزيُد ْبُن ُزَرْيٍع َحده ِ   : َحده َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاه

   . صلى َّللا عليه وسلم فَلَبهْينَا بِاْلَحجِّ َوَذَكَر اْلَحِديثَ 
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ِحيِح َعِن الَْحَسِن ْبِن ُعَمَر ْبِن َشقِيٍق َعْن يَِزيدَ     . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَنَا إِْسَماِعيلُ  ى بَِمْرٍو َحده َُ ْيَرفِّ ٍد الصه ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا بَْكُر ْبُن ُمَحمه ْبُن  أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

اُد ْبُن َزْيٍد َعْن أَيُّوَب َعْن أَبِى قاِلَبَةَ َعْن إِْسَحاَق اْلقَاِضى َحده  ثَنَا َحمه ثَنَا ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرٍب َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم الظُّْهَر بِاْلَمِدينَِة أَْربًَعا َواْلَعْصَر   : أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَالَ  َصلهى َرُسوُل َّللاه

   . َوَسِمْعتُهُْم يَْصُرُخوَن بِِهَما َجِميًعا اْلَحجِّ َواْلُعْمَرةِ   : قَاَل أَنَسٌ   . بِِذى اْلُحلَْيفَِة َرْكَعتَْينِ 

ِحيِح َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن َحْربٍ  أَْخبََرنَا أَبُو طَاِهٍر اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا أَبُو   . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَنَا ا اُز َحده ثَنَا ُحَمْيٌد َعْن أَنَسٍ َحاِمِد ْبُن باِلٍَل اْلبَزه ثَنَا ُمَعاُذ ْبُن ُمَعاٍذ اْلَعْنبَِرىُّ َحده ْعفََرانِىُّ َحده   : لزه

ٍة َوُعْمَرٍة فَقَالَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم أَهَله بَِحجه ةً   : أَنه َرُسوَل َّللاه    . لَبهْيَك ُعْمَرةً َوَحجه

ِ اْلَحافِظُ  ِ  أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

َسِمْعُت النبي صلى َّللا عليه   : أَْخبََرنَا يَِزيُد ْبُن هَاُروَن أَْخبََرنَا ُحَمْيٌد َعْن بَْكٍر َعْن أَنٍَس قَالَ 

ْثُت بَِذلَِك اْبَن ُعَمَر فَقَالَ   : قَاَل ُحَمْيٌد قَاَل بَْكرٌ   . َرِة َجِميًعاوسلم يُلَبِّى بِاْلَحجِّ َواْلُعمْ  لَبهى   : فََحده

ْثتُهُ بِقَْوِل اْبِن ُعَمَر فَقَاَل أَنَسٌ  ونَنَا إاِله ِصْبيَانًا َسِمْعُت   : بِاْلَحجِّ َوْحَدهُ فَلَقِيُت أَنًَسا فََحده َما تَُعدُّ

ِ صل ا  : ى َّللا عليه وسلم يَقُولُ َرُسوَل َّللاه ِحيِح ِمْن   . لَبهْيَك ُعْمَرةً َوَحج ً أَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم في الصه

   . َحِديِث ِهَشاٍم َعْن ُحَمْيدٍ 

  *** ر

 

  التالى <<  222  من  19  >> السابق  الفهرس  صفحة البداية
 
 

  َمْن لَبهى الَ يُِريُد إِْحَراًما لَْم يُِصْر ُمْحِرًما  : باب

 ِ افِِعىُّ َرِحَمهُ َّللاه الِِحيَن ُمْحِرِميَن فَلَبهْوا َولَ   : قَاَل الشه بهى ُرِوَى أَنه اْبَن َمْسُعوٍد لَقَِى ُرْكبَانا بِالسه

إِنهَما   : َوقَْد َمَضى َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم أَنههُ قَالَ   . اْبُن َمْسُعوٍد َوهَُو َداِخٌل اْلُكوفَةَ 

ثَ   . األَْعَماُل بِالنِّيهاتِ  ِ ْبُن َجْعفٍَر َحده نَا َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن اْلفَْضِل اْلقَطهاُن أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه

ُد ْبُن إِسْ  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا يَْعلَى ْبُن ُعبَْيٍد َحده ُد ْبُن اْلُمثَنهى َحده ثَنَا ُمَحمه َحاَق َعْن يَْعقُوُب ْبُن ُسْفيَاَن َحده

بَْيِر قَالَ  ِ ْبِن الزُّ ِد ْبِن ِشهَاٍب َعْن يَْحيَى ْبِن َعبهاٍد َعْن َعبهاٍد يَْعنِى اْبَن َعْبِد َّللاه ْثُت أَنه   : ُمَحمه ُحدِّ

ا َدَخَل بَْيَت اْلَمْقِدِس قَالَ     . لَبهْيَك اللههُمه لَبهْيكَ   : ُعَمَر ْبَن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه لَمه
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  َمْن أَْحَرَم بِنُُسٍك فَأََراَد أَْن يَْفَسَخهُ لَْم يَْنفَِسْخ َولَْم يَْنَصِرْف إِلَى َغْيِرهِ   : باب

وْذبَاِرىُّ اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا اْلُحَسْيُن ْبُن اْلَحَسِن ْبِن أَيُّوَب   : و َعلِىٍّ أَْخبََرنَا أَبُ  ٍد الرُّ اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمه

بَْيرِ  ِ ْبُن الزُّ ثَنَا َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر َوَعْبُد َّللاه ةَ َحده  الطُّوِسىُّ أَْخبََرنَا أَبُو يَْحيَى ْبُن أَبِى َمَسره

ُث اْلُحمَ  ْحَمِن يَُحدِّ ٍد قَاَل َسِمْعُت َربِيَعةَ ْبَن أَبِى َعْبِد الره ثَنَا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ُمَحمه ْيِدىُّ قَاالَ َحده

ةً أَْو   : َعِن اْلَحاِرِث ْبِن باِلَِل ْبِن اْلَحاِرِث َعْن أَبِيِه أَنههُ قَالَ  ِ فَْسُخ اْلَحجِّ لَنَا َخاصه يَا َرُسوَل َّللاه

ةً   : َمْن أَتَى قَالَ لِ  َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد بِْن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . بَْل ِهَى لَنَا َخاصه

ثَنَا  ثَنَا اللهْيُث َحده ثَنَا يَْحيَى ْبُن بَُكْيٍر َحده ثَنَا اْبُن ِمْلَحاَن َحده فهاُر َحده يَْحيَى ْبُن َسِعيٍد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

ثَنَا اْلُمَرقُِّع األَُسيِِّدىُّ َوَكاَن َرُجالً َمْرِضي ًا أَنه أَبَا َذرٍّ رضي َّللا عنه َصاِحَب النبي صلى  َحده

 قَالَ   . َكانَْت ُرْخَصةً لَنَا لَْيَسْت ألََحٍد بَْعَدنَا يَْعنِى فَْسَخ اْلَحجِّ بِاْلُعْمَرةِ   : َّللا عليه وسلم قَالَ 

أَنه أَبَا بَْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن رضي َّللا عنهْم لَْم يَْنقُُضوا اْلَحجه   : يَْحيَى َوَحقهَق َذلَِك ِعْنَدنَا

ِ صلى َّللا عليه وسلم َوبَِما فََعَل  ُصوا فِيِه ألََحٍد َوَكانُوا هُْم أَْعلَُم بَِرُسوِل َّللاه بُِعْمَرٍة َولَْم يَُرخِّ

ِه َذلِكَ  ْن َشِهَد بَْعَضهُ  في َحجِّ    . ِممه

  َمْن أَهَله بَِما أَهَله بِِه فاُلٌَن اْنَعقََد إِْحَراُمهُ بَِما اْنَعقََد بِِه إِْحَراُم فاُلَنٍ   : باب

دٍ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه دٍ   : اْستَِدالاَلً بَِما أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا  َجْعفَُر ْبُن ُمَحمه اْلَخْلِدىُّ َحده

اْلَحاِرُث ْبُن أَبِى أَُساَمةَ أَْخبََرنَا َرْوٌح أَْخبََرنَا اْبُن ُجَرْيٍج قَاَل َعطَاٌء أَْخبََرنِى قَاَل َسِمْعُت 

ِ األَْنَصاِرىه قَالَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم بِ   : َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاه اْلَحجِّ أَْهلَْلنَا أَْصَحاَب َرُسوِل َّللاه

فَقَِدَم َعلِىُّ ْبُن أَبِى طَالٍِب رضي َّللا عنه ِمْن ِسَعايَتِِه   : َخالًِصا قَاَل فََذَكَر اْلَحِديَث َوفِيِه قَالَ 

بَِما أَهَله بِِه النبي صلى َّللا   : قَالَ   . بَِما أَْهلَْلَت يَا َعلِىُّ  )   : فَقَاَل لَهُ النبي صلى َّللا عليه وسلم

   . فَأَْهِد َواْمُكْث َحَراًما َكَما أَْنتَ   : قَالَ عليه وسلم 

ِحيِح َعْن َمكِّىٍّ َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َوأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن َوْجٍه آَخَر َعِن اْبِن  َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَنَا أَبُو ُمَحمه   . ُجَرْيٍج َوَحِديُث أَبِى ُموَسى قَْد َمَضى في َذلِكَ  ُد ْبُن َوَحده ثَنَا أَبُو ُمَحمه ُد ْبُن َوَحده

ُد ْبُن اْلُحَسْيِن اْلقَطهاُن أَْخبََرنَا إِْبَراِهيُم ْبُن اْلَحاِرِث اْلبَْغَداِدىُّ   : يُوُسَف أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  ُمَحمه

ثَنَا ُشْعبَةُ أَْخبََرنِى قَْيُس بْ  ُن ُمْسلٍِم قَاَل َسِمْعُت طَاِرَق ْبَن ِشهَاٍب أَْخبََرنَا يَْحيَى ْبُن أَبِى بَُكْيٍر َحده

ِ صلى َّللا   : قَاَل َسِمْعُت أَبَا ُموَسى األَْشَعِرىه رضي َّللا عنه يَقُولُ  قَِدْمُت َعلَى َرُسوِل َّللاه

بِإِْهالٍَل َكإِْهالَِل النبي لَبهْيَك   : قَاَل قُلْتُ   . بَِما أَْهلَْلتَ   : عليه وسلم َوهَُو ُمنِيٌخ بِاْلبَْطَحاِء فَقَاَل لِى

فَا َواْلَمْرَوِة أَْخَرَجاهُ في   . أَْحَسْنتَ   : صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  فَأََمَرنِى فَطُْفُت بِاْلبَْيِت َوبِالصه

ِحيحِ     . الصه

  َرْفِع الَصْوِت بِالتهْلبِيَةِ   : باب

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n91&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n91&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n91&p1#TOP
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ثَنَ  ِ اْلَحافِظُ َحده ِ   : ا أَبُو اْلَعبهاسِ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا ُمَحمه ُمَحمه

ِ ْبِن أَبِى بَْكٍر أَنه َعْبَد اْلَملِ  ِك ْبَن ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى َمالٌِك َعْن َعْبِد َّللاه

ائِِب األَْنَصاِرىه أَْخبََرهُ أَنه أَبَاهُ أَْخبََرهُ أَنه النبي  اْلَحاِرِث ْبِن ِهَشاٍم أَْخبََرهُ  أَنه َخالهَد ْبَن السه

أَتَانِى ِجْبِريُل َعلَْيِه السهالَُم فَأََمَرنِى أَْن آُمَر أَْصَحابِى أَْن يَْرفَُعوا   : صلى َّللا عليه وسلم قَالَ 

ْحَمِن   . يَِة أَْو أََحِدِهَماأَْصَواتَهُْم بِاإِلْهالَِل أَْو بِالتهْلبِ  َعْبُد اْلَملِِك هََذا هَُو اْبُن أَبِى بَْكِر ْبِن َعْبِد الره

ثَنَا   : أَْخبََرنَاهُ أَبُو بَْكرٍ   : أَْخبََرنَاهُ أَبُو بَْكرٍ   . ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ِهَشامٍ  أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َحده

افِِعىُّ أَْخبََرنَا َمالٌِك فََذَكَرهُ إاِله أَنههُ قَاَل َعْن َعْن أَبُو اْلَعبهاِس األَ  بِيُع أَْخبََرنَا الشه َصمُّ أَْخبََرنَا الره

  . َوأََمَرنِى أَْن آُمَر أَْصَحابِى أَْو َمْن َمِعى أَْن يَْرفَُعوا أَْصَواتَهُْم بِالتهْلبِيَِة أَْو بِاإِلْهالَلِ   : َوقَالَ 

ِ ْبِن أَبِى بَْكرٍ   . َحَدهَُمايُِريُد أَ  ِ   . َوَكَذلَِك َرَواهُ اْبُن ُعيَْينَةَ َعْن َعْبِد َّللاه أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َشيْ   : أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده بَاَن ُمَحمه

دُ  ثَنَا ُمَحمه اُز َحده زه ِد ْبِن بِْشَراَن أَْخبََرنَا أَبُو َجْعفٍَر الره ْملِىُّ ح َوأَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه  ْبُن الره

ِ ْبِن أَبِى بَْكٍر َعْن َعْبِد الْ  ثَنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ َعْن َعْبِد َّللاه َملِِك ْبِن أَبِى ِعيَسى ْبِن َحيهاَن قَاالَ َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  ائِِب ْبِن َخالهٍد َعْن أَبِيِه أَنه َرُسوَل َّللاه أَتَانِى   : بَْكٍر َعْن َخالهِد ْبِن السه

   . ِجْبِريُل فَأََمَرنِى أَن آُمَر أَْصَحابِى أَْن يَْرفَُعوا أَْصَواتَهُْم بِاإِلْهالَلِ 

ِ ْبُن أَبِى   : َوَرَواهُ اْبُن ُجَرْيٍج قَالَ   . َمْيِدىُّ َوَغْيُرهُ َعْن ُسْفيَانَ َوَكَذلَِك َرَواهُ اْلحُ  َكتََب إِلَىه َعْبُد َّللاه

ِحيُح ِرَوايَةُ َمالٍِك َواْبِن ُعيَْينَةَ َعْن َعْبدِ  ِ  بَْكٍر فََذَكَرهُ َولَْم يَْذُكْر أَبَا َخالهٍد في إِْسنَاِدِه َوالصه َّللاه

ِ صلى َّللا عليه ْبِن أَ  ائِِب َعْن أَبِيِه َعْن َرُسوَل َّللاه بِى بَْكٍر َعْن َعْبِد اْلَملِِك َعْن َخالهِد ْبِن السه

ِ ْبِن   . وسلم َكَذلَِك قَالَهُ اْلبَُخاِرىُّ َوَغْيُرهُ  َوَرَواهُ اْلُمطهلُِب ْبُن َعْبِد َوَرَواهُ اْلُمطهلُِب ْبُن َعْبِد َّللاه

ائِِب َعْن َزْيِد ْبِن َخالٍِد اْلُجهَنِىِّ قَالَ  َحْنطٍَب َعنْ  َجاَء ِجْبِريُل َعلَْيِه السهالَُم إِلَى   : َخالهِد ْبِن السه

ِ صلى َّللا عليه وسلم فَقَالَ  ُمْر أَْصَحابََك أَْن يَْرفَُعوا أَْصَواتَهُْم بِالتهْلبِيَِة فَإِنههَا   : َرُسوِل َّللاه

ثَنَاهُ أَبُو اْلَحَسنِ   . ِشَعاُر اْلَحجِّ  ُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن َداُوَد اْلَعلَِوىُّ إِْمالًَء أَْخبََرنَا أَبُو َحاِمِد   : َحده ُمَحمه

اِق أَْخبََرنَا الثهْوِرىُّ َعِن  زه ثَنَا َعْبُد الره ْهلِىُّ َحده ُد ْبُن يَْحيَى الذُّ ثَنَا ُمَحمه ْرقِىِّ َحده ى اْبِن أَبِ ْبُن الشه

ِ   . لَبِيٍد َعِن اْلُمطهلِِب ْبِن َحْنطٍَب فََذَكَرهُ  َوَكَذلَِك َرَواهُ ُشْعبَةُ َعْن َوَكَذلَِك َرَواهُ ُشْعبَةُ َعْن َعْبِد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم اهُ أَبُو أَْخبََرنَ   . أَتَانِى ِجْبِريلُ  )   : ْبِن أَبِى لَبِيٍد إاِله أَنههُ قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه

ثَنَا أَبُو أَحْ  وِرىُّ َحده ثَنَا اْلَعبهاُس الدُّ ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس هَُو األََصمُّ َحده ِ اْلَحافِظُ َحده َمَد َعْبِد َّللاه

ثَنَا ُشْعبَةُ فََذَكَرهُ  بَْيِرىُّ َحده    . الزُّ

ةُ ْبُن َزْيٍد َوَرَواهُ أَُساَمةُ ْبُن َزْيٍد اللهْيثِىُّ َعْن َعْبِد َوَرَواهُ أَُسامَ   . َوَكَذلَِك قَالَهُ َوِكيٌع َعِن الثهْوِرىِّ 

ِ َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ  ِ ْبِن أَبِى لَبِيٍد َوَغْيِرِه َعِن اْلُمطهلِِب ْبِن َعْبِد َّللاه    . َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ِ ُمَحمه   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا ُمَحمه

ِ ْبِن َعمْ  َد ْبَن َعْبِد َّللاه ِرو ْبِن ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى أَُساَمةُ ْبُن َزْيٍد أَنه ُمَحمه

ِ ْبِن أَبِى لَبِيٍد أَْخبََراهُ عَ  ِ ْبِن َحْنطٍَب قَاَل َسِمْعُت أَبَا ُعْثَماَن َوَعْبِد َّللاه ِن اْلُمطهلِِب ْبِن َعْبد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم أََمَرنِى ِجْبِريُل َعلَْيِه السهالَُم بَِرْفِع  )   : هَُرْيَرةَ يَقُوُل قَاَل َرُسوُل َّللاه
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ْوِت بِاإِلْهالَِل فَإِنههُ ِمْن َشَعائِِر اْلَحجِّ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَ   . الصه ِ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبد َّللاه ا أَبُو َعْبد َّللاه

ِ   : أَْخبََرنِى أَبُو النهْضرِ  ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِد ْبِن يُوُسَف اْلفَقِيهُ َحده ُد ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن إِْبَراِهيَم   : ُمَحمه ُمَحمه

ثَنَا  إِْبَراِهيمُ   : اْلبُوَشْنِجىُّ َوأَبُو إِْسَحاقَ  ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل َحده ْبُن إِْسَماِعيَل اْلَعْنبَِرىُّ قَاالَ َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم   : هَُشْيٌم أَْخبََرنَا َداُوُد َعْن أَبِى اْلَعالِيَِة َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ  َمره َرُسوُل َّللاه

َكأَنِّى أَْنظُُر إِلَى ُموَسى َعلَْيِه   : َواِدى األَْزَرِق قَالَ   : فَقَالُوا  .  ؟ أَىُّ َواٍد هََذا  : بَِواِدى األَْزَرِق قَالَ 

ِ تََعالَى بِالتهْلبِيَةِ  أَىُّ   : ثُمه أَتَى َعلَى ثَنِيهِة هَْرَشى قَالَ   . السهالَُم هَابِطًا ِمَن الثهنِيهِة لَهُ ُجَؤاٌر إِلَى َّللاه

َكأَنِّى أَْنظُُر إِلَى يُونَُس ْبِن َمتهى َعلَى نَاقٍَة َحْمَراَء َجْعَدٍة   : ثَنِيهةُ هَْرَشى قَالَ   : الُواقَ   .  ؟ ثَنِيهٍة هَِذهِ 

ِ   . يَْعنِى لِيفً   : قَاَل هَُشْيمٌ   . َعلَْيِه ُجبهةُ ُصوٍف ِخطَاُم نَاقَتِِه ُخْلبَةٌ َوهَُو يُلَبِّى أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَاأَْخبَ  ثَنَا ُسَرْيُج ْبُن يُونَُس َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َعْبِد اْلَجبهاِر َحده  َرنِى أَبُو اْلَولِيِد َحده

   . هَُشْيٌم فََذَكَرهُ 

ِحيِح َعْن أَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل َوُسَرْيِج ْبِن يُونُسَ     . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا َجدهى أَْخبََرنَا أَبُو عَ  ِد ْبِن اْلفَْضِل الشهْعَرانِىُّ َحده ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمه ْبِد َّللاه

اُك ْبنُ  حه ُد ْبُن إِْسَماِعيَل ْبِن أَبِى فَُدْيٍك أَْخبََرنَا الضه ثَنِى ُمَحمه ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن َحْمَزةَ َحده  َحده

يِق رضي َّللا ُعْثَماَن َعْن مُ  دِّ ْحَمِن ْبِن يَْربُوٍع َعْن أَبِى بَْكٍر الصِّ ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر َعْن َعْبِد الره َحمه

ِ صلى َّللا عليه وسلم ُسئَِل أَىُّ اْلَعَمِل أَفَْضُل قَالَ   : عنه َكَذا َرَواهُ   . اْلَعجُّ َوالثهجُّ   : أَنه َرُسوَل َّللاه

َوقَْد أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن َوقَْد أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا   . ى فَُديْكٍ َجَماَعةٌ َعِن اْبِن أَبِ 

ثَنَا أَبُو نَُعْيمٍ  ُد ْبُن هَاُروَن األَْزِدىُّ َحده ثَنَا ُمَحمه ثَنَا اْبُن   : أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد َحده ِضَراُر ْبُن ُصَرٍد َحده

ْحَمِن ْبِن يَْربُوٍع  أَبِى اِك ْبِن ُعْثَماَن َعِن اْبِن اْلُمْنَكِدِر َعْن َسِعيِد ْبِن َعْبِد الره حه فَُدْيٍك َعِن الضه

يِق رضي َّللا عنه قَالَ  دِّ ِ صلى َّللا عليه وسلم   : َعْن أَبِيِه َعْن أَبِى بَْكٍر الصِّ ُسئَِل َرُسوُل َّللاه

   . اْلَعجُّ َوالثهجُّ   : أَىُّ اْلَحجِّ أَْفَضُل قَالَ 

اُق اْلبَْلِخىُّ َعِن اْبِن أَبِى فَُدْيٍك قَاَل أَبُو ِعيَسى ُد ْبُن َعْمٍرو السهوه َسأَْلُت َعْنهُ   : َوَكَذلَِك َرَواهُ ُمَحمه

ُد ْبُن اْلُمْنَكِدِر لَْم يَْسَمْع ِمْن َعبْ   : اْلبَُخاِرىه فَقَالَ  ْحَمِن ْبِن يَْربُوٍع هَُو ِعْنِدى ُمْرَسٌل ُمَحمه ِد الره

إِنه ِضَراَر ْبَن ُصَرٍد   : فََمْن َذَكَر فِيِه َسِعيًدا قَاَل هَُو َخطَأٌ لَْيَس فِيِه َعْن َسِعيٍد قُْلُت لَهُ   : قُْلتُ 

ْحَمِن َعْن أَبِيِه َوَغْيَرهُ َرَوْوا َعِن اْبِن أَبِى فَُدْيٍك هََذا اْلَحِديَث َوقَالُوا َعْن َسِعيِد ْبِن َعْبِد الره 

ْيخُ   . لَْيَس بَِشْىءٍ   : قَالَ     . َوَكَذا قَالَهُ أَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل فِيَما بَلََغنَا َعْنهُ   : قَاَل الشه

وِسىُّ قَ  ِ السُّ ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َوأَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه الُوا َحده

ثَنِى أَبُو َحرِ  ثَنِى أَبِى َحده ِ ْبُن َسِعيِد ْبِن َكثِيٍر َحده ثَنَا ُعبَْيُد َّللاه   : يزٍ أَبُو اْلَعبهاِس هَُو األََصمُّ َحده

ْحَمِن ْبِن َعْوٍف َعْن ِهشَ  اِم ْبِن ُعْرَوةَ َسْهٌل َمْولَى اْلُمِغيَرِة ْبِن أَبِى اْلَغْيِث ْبِن ُحَمْيِد ْبِن َعْبِد الره

ِ صلى َّللا عليه وسلم فََما   : َعْن أَبِيِه َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها قَالَتْ  َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاه

ْت أَْصَواتُهُْم ِمَن التهْلبِيَةِ  ةَ النهاِس قَْد بَحه ْوَحاَء َحتهى َسِمْعُت َعامه هََذا أَبُو َحِريٍز   { ج }   . بَلََغنَا الره

   . َضِعيفٌ 
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نَاِد َعْن أَنَِس ْبِن َمالِكٍ     . َوَرَواهُ ُعَمُر ْبُن ُصْهبَاَن َوهَُو َضِعيٌف َعْن أَبِى الزِّ

  التهْلبِيَِة في ُكلِّ َحاٍل َوَما يُْستََحبُّ ِمْن لُِزوِمهَا  : باب

ثَنِى أَبُو َعلِىٍّ  ِ اْلَحافِظُ َحده اْلُحَسْيُن ْبُن َعلِىٍّ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا اْلُحَسْيُن ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنِى ُعَماَرةُ بْ  ثَنَا ُعبَْيَدةُ ْبُن ُحَمْيٍد َحده ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن أَبِى َشْيبَةَ َحده ُن إِْدِريَس األَْنَصاِرىُّ َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلمَغِزيهةَ َعْن أَبِى َحاِزٍم َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد قَاَل  َما ِمْن  )   : قَاَل َرُسوُل َّللاه

 ُملَبٍّ يُلَبِّى إاِله لَبهى َما َعْن يَِمينِِه َوَعْن ِشَمالِِه ِمْن َشَجٍر َوَحَجٍر َحتهى تَْنقَِطَع األَْرُض ِمْن هُنَا

ثَنَا أَبُو الْ   . يَْعنِى َعْن يَِمينِِه َوَعْن ِشَمالِهِ   . َوهُنَا ثَنَا أَبُو اْلَحَسنِ   : َحَسنِ َحده ُد ْبُن اْلُحَسْيِن   : َحده ُمَحمه

ُ أَْخبََرنَا أَبُو َحاِمدٍ  ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن   : اْلَعلَِوىُّ َرِحَمهُ َّللاه ِد ْبِن اْلَحَسِن اْلَحافِظُ َحده أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه

ثَنَا  ِ ْبُن ُعَمَر ْبِن اْلقَاِسِم ْبِن اْلُحَسْيِن اْلهََمَذانِىُّ بِهََمَذاَن َحده ثَنِى َعْبُد َّللاه إِْبَراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذِر َحده

ثَنِى ُسْفيَاُن الثهْوِرىُّ َعْن عَ  ِ ْبِن َعاِصِم ْبِن ُعَمَر ْبِن اْلَخطهاِب قَاَل َحده ِ ْبِن ُعبَْيِد َّللاه اِصِم َعْبِد َّللاه

 ِ ِ َعْن َعْبِد َّللاه ِ صلى َّللا عليه ْبِن ُعبَْيِد َّللاه  ْبِن َعاِمِر ْبِن َربِيَعةَ َعْن أَبِيِه قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه

َما أَْضَحى ُمْؤِمٌن يُلَبِّى َحتهى تَْغُرَب الشهْمُس إاِله َغابَْت بُِذنُوبِِه َحتهى يَُعوَد َكَما َولََدْتهُ  )   : وسلم

هُ  ِ ْبُن ُعمَ   . أُمُّ قَِدَم َعلَْينَا اْلُكوفَةَ َزَماَن   : ِمْن أَْيَن لََك َعاِصٌم قَالَ   : َر قُْلُت لِلثهْوِرىِّ قَاَل َعْبُد َّللاه

ثَنَا ثَنِى َعاِصُم ْبُن ُعَمَر َعْن َعاِصِم ْبِن   . َعْبِد اْلَعِزيِز فََحده ثَنِى َعاِصُم ْبُن قَاَل َوَحده قَاَل َوَحده

 ِ ِ َعْن َعْبِد َّللاه    . ْبِن َعاِمِر ْبِن َربِيَعةَ َعْن أَبِيِه َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم ُعبَْيِد َّللاه

 ِ ِ َعْن َعْبِد َّللاه َوقَْد قِيَل في هََذا َوقَْد قِيَل في هََذا َعْن َعاِصِم ْبِن ُعَمَر َعْن َعاِصِم ْبِن ُعبَْيِد َّللاه

ِ َعِن النب َمْن أَْضَحى يَْوًما ُملَبِّيًا   : ي صلى َّللا عليه وسلم قَالَ ْبِن َعاِمٍر َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه

هُ  دٍ   . َحتهى تَْغُرَب الشهْمُس َغَربَْت بُِذنُوبِِه فََعاَد َكَما َولََدْتهُ أُمُّ ثَنَا أَبُو ُمَحمه ِ ْبُن   : َحده َعْبُد َّللاه

ثَنَا أَبُو َسِعيدٍ  ثَنَا أَبُو يَْحيَىأَْحَمُد ْبُن مُ   : يُوُسَف إِْمالًَء َحده ةَ َحده ِد ْبِن ِزيَاٍد بَِمكه ُد ْبُن   : َحمه ُمَحمه

ثَنَا َعاِصُم ْبُن ُعَمَر فََذَكَرهُ  اُد ْبُن َخالٍِد اْلَخيهاطُ َحده ثَنَا َحمه   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ   . َسِعيِد ْبِن َغالٍِب َحده

ثَنَ  افِِعىُّ أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َحده بِيُع أَْخبََرنَا الشه ا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره

ِ ْبِن ُعَمَر َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمرَ  أَنههُ َكاَن يُلَبِّى َراِكبًا َونَاِزالً   : َسِعيُد ْبُن َسالٍِم َعْن َعْبِد َّللاه

   . َوُمْضطَِجًعا

فَا َواْلَمْرَوِة َوَمْن َرآهَا َمِن اسْ   : باب تََحبه تَْرَك التهْلبِيَِة في طََواِف اْلقُُدوِم َوَعلَى الصه

  َواِسَعةً 

ُد ْبُن إِْبَراِهيَم   : أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن َجْعفٍَر َحده ُمَحمه

ثَنَا ابْ  ثَنَا َمالٌِك َعِن اْبِن ِشهَاٍب أَنههُ َكاَن يَقُولُ َحده ِ ْبُن ُعَمَر الَ يُلَبِّى   : ُن بَُكْيٍر َحده َكاَن َعْبُد َّللاه

   . َوهَُو يَطُوُف َحْوَل اْلبَْيتِ 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n91&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n91&p1#TOP
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ْيخُ  فَا َواْلَمْرَوةُ فَقَدْ   : قَاَل الشه ا الصه    . َوأَمه

 ُ افِِعىُّ َرِحَمهُ َّللاه تََعالَى الهِذى ُرِوَى َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم فِى اْلُوقُوِف  قَاَل الشه

ْعِى بَْينَهَُما ُدَعاٌء فَأَْستَِحبُّ أَْن أَْفَعَل ِمْن هََذا َما فََعَل ِمْن غَ  ْيِر َعلَْيِهَما ُدَعاٌء َوتَْكبِيٌر َوفِى السه

ْيخُ قَ   . أَْن تَُكوَن التهْلبِيَةُ بَْينَهَُما َمْكُروهَةً  ِ في   : اَل الشه َوهََذا بَيٌِّن في َحِديِث َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه

   . ِصفَِة َحجِّ النبي صلى َّللا عليه وسلم

ثَنَ  ا أَبُو َوقَْد أَْخبََرنَا أَبُو نَْصِر َوقَْد أَْخبََرنَا أَبُو نَْصِر ْبُن قَتَاَدةَ أَْخبََرنَا أَبُو َعْمِرو ْبُن َمطٍَر َحده

ُد ْبُن َكثِيٍر أَْخبََرنَا ُسْفيَاُن َعْن َمْنُصوٍر َعْن أَبِى َوائٍِل َعْن َمْسُروٍق َعْن َخلِي ثَنَا ُمَحمه فَةَ َحده

ِ ْبِن َمْسُعودٍ  فَا فَلَبهى فَقُلْتُ   : َعْبِد َّللاه ِق الهِذى َعلَى الصه إِنِّى نُِهيُت َعِن التهْلبِيَِة   : أَنههُ قَاَم َعلَى الشِّ

   . َولَِكنِّى آُمُرَك بِهَا َكانَِت التهْلبِيَةُ اْستَِجابَةً اْستََجابَهَا إِْبَراِهيُم َعلَْيِه السهالَمُ   : قَالَ فَ 

  َكْيَف التهْلبِيَةُ   : باب

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ في آَخِريَن قَالُوا َحده ُد   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا ُمَحمه

ِ اْلَحافِظُ َحده  افِِعىُّ أَْخبََرنَا َمالٌِك ح وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه ثَنَا أَبُو الره

ِ ْبِن َعبْ   : اْلَعبهاسِ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا ُمَحمه ِد اْلَحَكِم أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب ُمَحمه

ِ اْلحَ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَهُْم ح وأَْخبََرنَا ُمَحمه افِظُ أَْخبََرنِى َمالُِك ْبُن أَنٍَس َوَغْيُر َواِحٍد أَنه نَافًِعا َحده

ُد ْبُن َعْبِد السهالَ  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا يَْحيَى ْبُن يَْحيَى قَاَل أَْخبََرنَا يَْحيَى ْبُن َمْنُصوٍر اْلقَاِضى َحده ِم َحده

ِ ْبِن ُعَمرَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم   : قََرْأُت َعلَى َمالٍِك َعْن نَافٍِع َعْن َعْبِد َّللاه أَنه تَْلبِيَةَ َرُسوِل َّللاه

َوَكاَن   . َمةَ لََك َواْلُمْلَك الَ َشِريَك لَكَ لَبهْيَك اللههُمه لَبهْيَك لَبهْيَك الَ َشِريَك لََك لَبهْيَك إِنه اْلَحْمَد َوالنِّعْ 

ْغبَاُء إِ  ِ ْبُن ُعَمَر يَِزيُد فِيهَا لَبهْيَك لَبهْيَك َوَسْعَدْيَك َواْلَخْيُر بِيََدْيَك لَبهْيَك َوالره    . لَْيَك َواْلَعَملُ َعْبُد َّللاه

 ِ ِحيِح َعْن َعْبِد َّللاه ْبِن يُوُسَف َعْن َمالٍِك وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن يَْحيَى ْبِن َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

   . يَْحيَى

ثَنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن اْلُحَسْيِن ْبِن   : أَْخبََرنَا ُمَحمه ُمَحمه

ثَنَا أَبُو َعبْ  ِ َمْنُصوٍر ِمْن أَْصِل ِكتَابِِه َحده ثَنَا   : ِد َّللاه اَدةُ َحده اْلُحَسْيُن ْبُن أَْحَمَد ْبِن َمْنُصوٍر َسجه

 ِ ثَنَا َحاتُِم ْبُن إِْسَماِعيَل َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقبَةَ َعْن َسالِِم ْبِن َعْبِد َّللاه ُد ْبُن َعبهاٍد اْلَمكِّىُّ َحده  ُمَحمه

ِ بْ  ِ ْبِن ُعَمرَ ْبِن ُعَمَر َونَافٍِع َمْولَى َعْبِد َّللاه ِ َعْن َعْبِد َّللاه أَنه َرُسوَل   : ِن ُعَمَر َوَحْمَزةَ ْبِن َعْبِد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َكاَن إَِذا اْستََوْت بِِه َراِحلَتُهُ قَائَِمةً ِعْنَد َمْسِجِد ِذى اْلُحلَْيفَِة أَهَله فَقَالَ    : َّللاه

  : قَالَ   . ْيَك الَ َشِريَك لََك لَبهْيَك إِنه اْلَحْمَد َوالنِّْعَمةَ لََك َواْلُمْلَك الَ َشِريَك لَكَ لَبهْيَك اللههُمه لَبهْيَك لَبه 

ِ يَقُولُ  ِ صلى َّللا عليه وسلم   : َوَكاَن َعْبُد َّللاه ِ ْبُن   : قَاَل نَافِعٌ   . هَِذِه تَْلبِيةُ َرُسوِل َّللاه َكاَن َعْبُد َّللاه

ْغبَاُء إِلَْيَك َواْلَعَملُ ُعَمَر يَِزيُد     . َمَع هََذا لَبهْيَك َوَسْعَدْيَك َواْلَخْيُر بِيََدْيَك لَبهْيَك َوالره

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n91&p1#TOP
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ِد ْبِن َعبهاٍد اْلَمكِّىِّ  ِحيِح َعْن ُمَحمه ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ُد  أَبُو بَْكِر ْبنُ  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن أَْحَمَد َحده ِ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفيَاَن قَاَل َوَحده َعْبِد َّللاه

ثَنَا َحْرَملَةُ ْبُن يَْحيَى أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى يُونُُس َعِن اْبِن ِشهَاٍب قَالَ   ْبُن اْلَحَسِن قَاالَ َحده

ِ ْبِن ُعَمَر أَْخبََرنِى َعْن أَبِيِه قَالَ َسالُِم  ِ صلى َّللا عليه وسلم   : ْبُن َعْبِد َّللاه َسِمْعُت َرُسوَل َّللاه

 لَبهْيَك اللههُمه لَبهْيَك لَبهْيَك الَ َشِريَك لََك لَبهْيَك إِنه اْلَحْمَد َوالنِّْعَمةَ لََك َواْلُمْلَك الَ   : يُِهلُّ ُملَبًِّدا يَقُولُ 

ِ ْبَن ُعَمَر َكاَن يَقُولُ   . َشِريَك لَكَ  ِ   : الَ يَِزيُد َعلَى هَُؤالَِء اْلَكلَِماِت َوأَنه َعْبَد َّللاه َكاَن َرُسوُل َّللاه

ِد صلى َّللا عليه وسلم يَْرَكُع بِِذى اْلُحلَْيفَِة َرْكَعتَْيِن ثُمه إَِذا اْستََوْت بِِه َراِحلَتُهُ قَائَِمةً ِعْنَد َمْسجِ 

ِ ْبُن ُعَمَر يَقُولُ   . ِذى اْلُحلَْيفَِة أَهَله بِهَُؤالَِء اْلَكلَِماتِ  َكاَن ُعَمُر ْبُن اْلَخطهاِب   : َوَكاَن َعْبُد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم ِمْن هَُؤالَِء اْلَكلَِماِت َويَقُولُ    : رضي َّللا عنه يُِهلُّ بِإِْهالَِل َرُسوِل َّللاه

ْغبَاُء إِلَْيَك َواْلَعَملُ لَبهْيَك الله     . هُمه لَبهْيَك لَبهْيَك َوَسْعَدْيَك َواْلَخْيُر في يََدْيَك لَبهْيَك َوالره

ِحيِح َعْن َحْرَملَةَ ْبِن يَْحيَى ُد   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو  : أَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو  . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه ُمَحمه

ثَنَا َعْمُرو ْبُن  ْبُن َعْبدِ  ثَنَا اْلقَاِسُم ْبُن َزَكِريها َحده ِ األَِديُب أَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر اإِلْسَماِعيلِىُّ َحده َّللاه

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِ  ْحَمِن ْبُن َمْهِدىٍّ َعْن ُسْفيَاَن ح وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا َعْبُد الره و ى أَبُ َعلِىٍّ َحده

ثَنَا سُ  ثَنَا اْلفِْريَابِىُّ َحده ثَنَا َزَكِريها ْبُن اْلَحَكِم َحده ْفيَاُن َعِن أَْحَمَد اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َعُروبَةَ َحده

 إِنِّى ألَْعلَُم َكْيَف َكانَ   : األَْعَمِش َعْن ُعَماَرةَ َعْن أَبِى َعِطيهةَ َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها قَالَتْ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم يُلَبِّى لَبهْيَك اللههُمه لَبهْيَك لَبهْيَك الَ َشِريَك لََك لَبهْيَك إِنه اْلَحْمَد   : َرُسوُل َّللاه

   . َوالنِّْعَمةَ لَكَ 

ِحيِح َعِن الْفِْريَابِىِّ     . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

َوقَاَل اْلبَُخاِرىُّ َوقَاَل ُشْعبَةُ َوقَاَل اْلبَُخاِرىُّ   . اِويَةَ َعِن األَْعَمشِ قَاَل اْلبَُخاِرىُّ تَابََعهُ أَبُو ُمعَ 

ُد ْبُن اْلَحَسِن أَْخبََرنَا   : َوقَاَل ُشْعبَةُ َعِن األَْعَمِش َعْن َخيْثََمةَ أَْخبََرنَاهُ أَبُو بَْكِر ْبُن فُوَركَ  ُمَحمه

ثَنَ  ِ ْبُن َجْعفٍَر َحده ثَنَا ُشْعبَةُ َعِن األَْعَمِش قَاَل َعْبُد َّللاه ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ا يُونُُس ْبُن َحبِيٍب َحده

ُث َعْن أَبِى َعِطيهةَ اْلَواِدِعىِّ قَاَل َسِمْعُت َعائَِشةَ رضي َّللا عنه تَقُولُ    : َسِمْعُت َخْيثََمةَ يَُحدِّ

ِ إِنِّى ألَْعلَُم َكْيَف َكانَْت تَْلبِيَةُ  ِ صلى َّللا عليه وسلم ثُمه َسِمْعتُهَا تُلَبِّى َوَّللاه لَبهْيَك   : َرُسوِل َّللاه

ٍد   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . اللههُمه لَبهْيَك لَبهْيَك الَ َشِريَك لََك لَبهْيَك إِنه اْلَحْمَد َوالنِّْعَمةَ لَكَ  َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ُد اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحسَ  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب اْلقَاِضى َحده ِد ْبِن إِْسَحاَق َحده ُن ْبُن ُمَحمه

ٍد َعْن أَبِيِه قَالَ  ثَنَا يُْحيِى ْبُن َسِعيٍد َعْن َجْعفَِر ْبِن ُمَحمه ِ   : ْبُن أَبِى بَْكٍر َحده أَتَْينَا َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاه

ِة النبي صلى َّللا عليه وسلم فََذَكَر اْلَحِديَث قَالَ َوهَُو في بَنِى سَ  فََخَرَج   : لَِمةَ فََسأَْلنَاهُ َعْن َحجه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َوَخَرْجنَا َمَعهُ َحتهى اْستََوْت نَاقَتُهُ َعلَى اْلبَْيَداِء أَهَله بِالتهْوِحيِد  َرُسوُل َّللاه

  : قَالَ   . ْيَك الَ َشِريَك لََك لَبهْيَك إِنه اْلَحْمَد َوالنِّْعَمةَ لََك َواْلُمْلَك الَ َشِريَك لَكَ لَبهْيَك اللههُمه لَبهْيَك لَبه 

َوالنهاُس يَِزيُدوَن َذا اْلَمَعاِرِج َونَْحَوهُ ِمَن اْلَكالَِم َوالنبي صلى َّللا عليه وسلم يَْسَمُع فاَلَ يَقُوُل 

ثَنَا أَبُو نَْصرٍ َوأَْخبََرنَا   . لَهُْم َشْيئًا ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا   : أَبُو َعْبِد َّللاه أَْحَمُد ْبُن َسْهٍل اْلفَقِيهُ بِبَُخاَرى َحده

ِد ْبِن  ُد ْبُن َجْعفَِر ْبِن ُمَحمه ثَنَا ُمَحمه ثَنَا قُتَْيبَةُ ْبُن َسِعيٍد َحده َعلِىِّ ْبِن قَْيُس ْبُن أُنَْيٍف اْلبَُخاِرىُّ َحده
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ِ رضي َّللا عنه في اْلحُ  ِه َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه َسْيِن ْبِن َعلِىِّ ْبِن أَبِى طَالٍِب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  ِة َحجِّ َرُسوِل َّللاه َولَبهى النهاُس لَبهْيَك َذا اْلَمَعاِرِج َولَبهْيَك َذا   : قِصه

   . ْب َعلَى أََحٍد ِمْنهُْم َشْيئًااْلفََواِضِل فَلَْم يَعِ 

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ِ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا ُمَحمه ُمَحمه

ِ  ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى َعْبُد اْلَعِزيزِ  ِ ْبِن أَبِى َسلََمةَ أَنه َعْبَد َّللاه ْبُن َعْبِد َّللاه

ْحَمِن األَْعَرِج َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ رضي َّللا عنه أَنههُ قَالَ  ثَهُ َعْن َعْبِد الره َكاَن   : ْبَن اْلفَْضِل َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم لَبهْيَك إِلَهَ اْلَحقِّ  َوأَْخبََرنَا بِِه في فََوائِِد أَبِى اْلَعبهاِس   . ِمْن تَْلبِيَِة َرُسوِل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم لَبهْيَك إِلَهَ   : فَقَاَل َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ أَنههُ َكاَن يَقُولُ  ِمْن تَْلبِيَِة َرُسوِل َّللاه

   . اْلَحقِّ لَبهْيكَ 

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى ثَنَا   : أَبُو أَْحَمدَ  أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِد ْبِن يُوُسَف َحده ِد ْبِن ُمَحمه يُوُسُف ْبُن ُمَحمه

ثَنَا َمْحبُوُب ْبُن اْلَحَسِن  ثَنَا نَْصُر ْبُن َعلِىٍّ اْلَجْهَضِمىُّ َحده ُد ْبُن إِْسَحاَق ْبِن ُخَزْيَمةَ َحده ُمَحمه

ثَنَا َداُوُد َعْن ِعْكِرَمةَ َعِن اْبِن َعبها ِ صلى َّللا عليه وسلم َخطََب بَِعَرفَاٍت   : سٍ َحده أَنه َرُسوَل َّللاه

ا قَالَ  أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ   . لَبهْيَك اللههُمه لَبهْيَك قَاَل إِنهَما اْلَخْيُر َخْيُر اآلِخَرةِ   : فَلَمه

افِِعىُّ َوأَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق قَاالَ  بِيُع أَْخبََرنَا الشه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره  َحده

َكاَن النبي صلى   : أَْخبََرنَا َسِعيٌد َعِن اْبِن ُجَرْيٍج أَْخبََرنِى ُحَمْيٌد األَْعَرُج َعْن ُمَجاِهٍد أَنههُ قَالَ 

فََذَكَر التهْلبِيَةَ قَاَل َحتهى إَِذا َكاَن َذاَت يَْوٍم   . بهْيَك اللههُمه لَبهْيكَ َّللا عليه وسلم يُْظِهُر ِمَن التهْلبِيَِة لَ 

قَاَل   . َوالنهاُس يَْصِرفُوَن َعْنهُ َكأَنههُ أَْعَجبَهُ َما هَُو فِيِه فََزاَد فِيهَا لَبهْيَك إِنه اْلَعْيَش َعْيَش اآلِخَرةِ 

   . نه َذلَِك يَْوَم َعَرفَةَ َوَحِسْبُت أَ   : اْبُن ُجَرْيجٍ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم  : باب   َمِن اْستََحبه ااِلْقتَِصاَر َعلَى تَْلبِيَِة َرُسوِل َّللاه

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  افِِعىُّ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ ْبِن إِْبَراِهيَم الشه ُد ْبُن َعْبِد َّللاه َوأَبُو  ُمَحمه

دٍ  ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن   : ُمَحمه ثَنَا ُمَحمه ِد ْبِن إِْسَحاَق ْبِن األَْزهَِر اْلِمْهَرَجانِىُّ قَاالَ َحده اْلَحَسُن ْبن ُمَحمه

ِد ْبِن َعْجالَنَ  ثَنَا اْلقَاِسُم ْبُن َمْعٍن َعْن ُمَحمه ثَنَا اْلُمَعافَى ْبُن ُسلَْيَماَن َحده ِ  اْلبََراِء َحده َعْن َعْبِد َّللاه

قَاَل   . أَنه َسْعًدا أَْبَصَر بَْعَض بَنِى أَِخيِه َوهَُو يُلَبِّى بِِذى اْلَمَعاِرجِ   : ْبِن َسلََمةَ أَِو اْبِن أَبِى َسلََمةَ 

ِ صلى َّللا  : َسْعدٌ  َرَواهُ   . عليه وسلم  إِنههُ لَُذو اْلَمَعاِرِج َوَما هََكَذا ُكنها نُلَبِّى َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاه

ِ ْبُن أَبِى َسلََمةَ     . َغْيُرهُ َعِن اْلقَاِسِم فَقَاَل َعْبُد َّللاه

  َما َكاَن اْلُمْشِرُكوَن يَقُولُوَن في التهْلبِيَةِ   : باب

 ِ ُد ْبُن َعبْ   : أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا أَْحَمُد ُمَحمه فهاُر َحده ِ الصه ِد َّللاه

ثَنَا ِعْكِرَمةُ َعْن أَبِى ُزَمْيٍل َعِن اْبِن َعبها ثَنَا أَبُو ُحَذْيفَةَ َحده ٍد اْلبِْرتِىُّ اْلقَاِضى َحده ٍس ْبُن ُمَحمه

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n91&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n91&p1#TOP


101 

 

فَيَقُوُل النبي   . َك لَبهْيَك الَ َشِريَك لَكَ لَبهيْ   : إِنه اْلُمْشِرِكيَن َكانُوا يَطُوفُوَن بِاْلبَْيِت فَيَقُولُونَ   : قَالَ 

  : َويَقُولُونَ   . إاِله َشِريَك هَُو لََك تَْملُِكهُ َوَما َملَكَ   : فَيَقُولُونَ   . قَْد قَدْ  )   : صلى َّللا عليه وسلم

ُ َعزه َوَجله  ُ  ) ُغْفَرانََك ُغْفَرانََك قَاَل فَأَْنَزَل َّللاه ُ  َوَما َكاَن َّللاه بَهُْم َوأَْنَت فِيِهْم َوَما َكاَن َّللاه لِيَُعذِّ

بَهُْم َوهُْم يَْستَْغفُِرونَ  ِ   : فَقَاَل اْبُن َعبهاسٍ   ( ُمَعذِّ َوااِلْستِْغفَاُر قَاَل فََذهََب  ) َكاَن فِيِهْم أََمانَاِن نَبِىُّ َّللاه

 ِ وَن َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَما  َوَما لَهُمْ  ) َوبَقَِى ااِلْستِْغفَاُر  ) نَبِىُّ َّللاه ُ َوهُْم يَِصدُّ بَهُُم َّللاه أاَله يَُعذِّ

ْنيَا  : قَالَ   ( َكانُوا أَْولِيَاَءهُ إِْن أَْولِيَاُؤهُ إاِله اْلُمتهقُونَ  أَْخَرَجهُ   . فَهََذا َعَذاُب اآلِخَرِة َوَذلَِك َعَذاُب الدُّ

ِحيِح ِمْن َحدِ  اٍر ُمْختََصًرا ُدوَن قَْولِِهْم ُمْسلٌِم في الصه ٍد َعْن ِعْكِرَمةَ ْبِن َعمه يِث النهْضِر ْبِن ُمَحمه

   . ُغْفَرانََك إِلَى آِخِرهِ 

  َما يُْستََحبُّ ِمَن اْلقَْوِل في أَثَِر التهْلبِيَةِ   : باب

ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن اْلفَْضِل  أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبنُ  فهاُر َحده ُعبَْيٍد الصه

ثَنِى يَْعقُوُب ْبُن َكاِسٍب ح َوأَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  أَْحَمُد ْبُن اْلَحاِرِث اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا أَبُو   : اْلبَْلِخىُّ َحده

ْيُخ األَْصبَهَانِىُّ أَْخبَ  ِد ْبُن َحيهاَن أَبُو الشه ِ ْبُن ُمَحمه ثَنَا َعْبُد َّللاه ثَنَا اْبُن َكاِسٍب َحده َرنَا اْبُن ُرْستَةَ َحده

ُث َعْن ُعَماَرةَ ْبِن ُخَزْيَمةَ ْبنِ  ِد ْبِن َزائَِدةَ يَُحدِّ ِ األََمِوىُّ أَنههُ َسِمَع َصالَِح ْبَن ُمَحمه ثَابٍِت  َعْبِد َّللاه

َ ِرْضَوانَهُ َوَمْغفَِرتَهُ َعْن أَبِيِه أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم  َكاَن إَِذا فََرَغ ِمْن تَْلبِيَتِِه َسأََل َّللاه

ٍد يَقُوُل َكاَن يُْؤَمُر إَِذا فََرغَ   َواْستََعاَذ بَِرْحَمتِِه ِمَن النهاِر قَاَل َصالٌِح َوَسِمْعُت اْلقَاِسَم ْبَن ُمَحمه

   .  عليه وسلمِمْن تَْلبِيَتِِه أَْن يَُصلَِّى َعلَى النبي صلى َّللا

دٍ     . لَْفظُ َحِديِث األَْصبَهَانِىِّ َولَْم يَْذُكِر اْبُن َعْبَداَن اْلِحَكايَةَ َعِن اْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمه

  اْلَمْرأَِة الَ تَْرفَُع َصْوتَهَا بِالتهْلبِيَةِ   : باب

َجاِل َوالتهْصفِيُق  )   : اْستَِدالاَلً بَِما َمَضى ِمْن قَْوِل النبي صلى َّللا عليه وسلم التهْسبِيُح لِلرِّ

   ( لِلنَِّساءِ 

ُد ْبُن َمخْ  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحاِرِث اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُعَمَر اْلَحافِظُ َحده لٍَد َحده

ثَنَا أَبُو َداُوَد اْلحَ  ٍد َحده ِ ْبِن ُعَمَر َعْن نَافٍِع َعِن اْلَعبهاُس ْبُن ُمَحمه ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن ُعبَْيِد َّللاه فَِرىُّ َحده

فَا َواْلَمْرَوِة َوالَ تَْرفَُع َصْوتَهَا بِالتهْلبِيَِة َمْوقُوفٌ   : اْبِن ُعَمَر قَالَ     . الَ تَْصَعُد اْلَمْرأَةُ فَْوَق الصه

  َراِمهَا َوالَ تَْلبَُس اْلقُفهاَزْينِ اْلَمْرأَِة الَ تَتَنَقهُب في إِحْ   : باب

ثَنَا ُعبَْيُد ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  فهاُر َحده َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

ثَنَا اللهْيُث َعْن نَافِعٍ  ثَنَا يَْحيَى ْبُن بَُكْيٍر َحده ِ ْبِن ُعَمَر قَاَل قَاَم َرُجٌل فَقَالَ  َشِريٍك َحده   : َعْن َعْبِد َّللاه
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ِ صلى َّللا عليه  ِ َماَذا تَأُْمُرنَا أَْن نَْلبََس ِمَن الثِّيَاِب لِْلُمْحِرِم فَقَاَل َرُسوُل َّللاه يَا َرُسوَل َّللاه

َراِويالَِت َوالَ اْلَعَما )   : وسلم ئَِم َوالَ اْلبََرانَِس َوالَ اْلِخفَاَف إاِله أَْن الَ تَْلبَُسوا اْلقُُمَص َوالَ السه

الثِّيَاِب يَُكوَن أََحٌد لَْيَس لَهُ نَْعالَِن فَْليَْلبَِس اْلُخفهْيِن َما أَْسفََل ِمَن اْلَكْعبَْيِن َوالَ تَْلبَُسوا َشْيئًا ِمَن 

ْعفََراُن َوالَ اْلَوْرُس َوالَ تَْنتَقُِب اْلَمْرأَةُ  هُ الزه    . اْلُمْحِرَمةُ َوالَ تَْلبَُس اْلقُفهاَزْينِ  َمسه

ِ ْبِن يَِزيَد اْلُمْقِرُئ َعِن اللهْيِث ْبِن َسْعدٍ  ِحيِح َعْن َعْبِد َّللاه قَاَل اْلبَُخاِرىُّ   . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

بَةَ َوُجَوْيِريَةُ ْبُن أَْسَماَء َواْبُن إِْسَحاَق َوتَابََعهُ ُموَسى ْبُن ُعْقبَةَ َوإِْسَماِعيُل ْبُن إِْبَراِهيَم ْبِن ُعقْ 

ا َحِديُث ُموَسى ْبُن ُعْقبَةَ   . يَْعنِى َعْن نَافٍِع في النِّقَاِب َواْلقُفهاَزْينِ  ا َحِديُث ُموَسى ْبُن أَمه أَمه

ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن اْلَعبهاِس ْبِن ِمْهَراَن فَأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن ْبُن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد َحده 

ثَنَا َحْفٌص هَُو اْبُن َمْيَسَرةَ َعْن ُموَسى َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن  ثَنَا ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد َحده اُل َحده اْلَجمه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َماَذا تَأْ   : ُعَمرَ  ُمُرنَا نَْلبَُسهُ ِمَن الثِّيَاِب في أَنه َرُجالً قَاَم فَنَاَدى َرُسوَل َّللاه

ِ ْبُن ُعَمَر يَأُْمُر اْلَمْرأَةَ   : فََذَكَر اْلَحِديَث بِنَْحٍو ِمْن َحِديِث اللهْيِث َزاَد قَالَ   ؟ اإِلْحَرامِ  َوَكاَن َعْبُد َّللاه

ِ ْبُن   . بَِزرِّ اْلِجْلبَاِب إِلَى َجْبهَتَهَا   . اْلُمبَاَرِك َوَجَماَعةٌ َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقبَةَ َوَرَواهُ أَْيًضا َعْبُد َّللاه

ِد ْبِن إِ  ٍد اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه ٍد أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه ْسَحاَق أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ُد ْبُن أَبِى بَ  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب َحده ثَنَا فَُضْيُل ْبُن ُسلَْيَماَن َعْن ُموَسى ْبِن َحده ْكٍر َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم نَهَى أَْن نَتَنقهَب اْلَمْرأَةُ   : ُعْقبَةَ َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمرَ  أَنه َرُسوَل َّللاه

ا َحِديُث ُجَوْيِريَةَ بْ   . َوتَْلبََس اْلقُفهاَزْيِن َوِهَى ُمْحِرَمةٌ  ا َحِديُث ُجَوْيِريَةَ ْبِن أَْسَماَء َوأَمه ِن َوأَمه

َعلِىُّ ْبُن   : ُعَمُر ْبُن َعْبِد الَْعِزيِز ْبِن ُعَمَر ْبِن قَتَاَدةَ أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   : فَأَْخبََرنَا أَبُو نَْصرٍ 

ِد ْبِن َعقِيٍل اْلُخَزاِعىُّ أَْخبََرنَا إِْبَراِهيمُ  ِ ْبُن  اْلفَْضِل ْبِن ُمَحمه ثَنَا َعْبُد َّللاه ْبُن هَاِشٍم اْلبََغِوىُّ َحده

ِ قَالَ  ثَنِى ُجَوْيِريَةُ ْبُن أَْسَماَء َعْن نَافٍِع أَنه َعْبَد َّللاه ِد ْبِن أَْسَماَء َحده قَاَم َرُجٌل فَنَاَدى   : ُمَحمه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َماَذا تَأُْمُرنَا أَْن نَْلبََس مِ  فََذَكَر اْلَحِديَث   ؟ َن الثِّيَاِب إَِذا أَْحَرْمنَاَرُسوَل َّللاه

َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن اْلفَْضِل اْلقَطهاُن بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا أَبُو َعْمِرو ْبُن   . بِنَْحٍو ِمْن َحِديِث اللهْيثِ 

ثَنَا َعْبُد اْلَكِريِم ْبُن اْلهَْيثَِم َحده  اِك َحده ِ السهمه ثَنَا ُجَوْيِريَةُ َعْن نَافٍِع َعْن َعْبِد َّللاه ثَنَا أَبُو َسلََمةَ َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم ا   . الَ تَتَنَقهُب اْلَمْرأَةُ اْلُمْحِرَمةُ َوالَ تَْلبَُس اْلقُفهاَزْينِ  )   : قَاَل َرُسوُل َّللاه َوأَمه

ا َحِديُث ُمَحمه  ِد ْبِن َوأَمه    . ِد ْبِن إِْسَحاَق فَ َحِديُث ُمَحمه

ِ ْبنُ  ِ اْلَحافِظُ فَأَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن َجْعفٍَر اْلقَِطيِعىُّ أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه  أَْحَمَد ْبِن أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا يَْعقُوُب يَْعنِى اْبَن إِْبَراِهيَم ْبِن َسْعٍد َحده  ثَنِى أَبِى َحده ثَنِى أَبِى َعِن اْبِن إِْسَحاَق قَاَل َحْنبٍَل َحده

ِ ْبُن ُعَمَر رضي َّللا عنه ثَنِى َعْبُد َّللاه ِ ْبِن ُعَمَر قَاَل َحده ثَنِى نَافٌِع َمْولَى َعْبِد َّللاه أَنههُ َسِمَع   : َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم يَنْهَى النَِّساَء في إِْحَراِمِهنه َعِن اْلقُفها َزْيِن َوالنِّقَاِب َوَما َمسه َرُسوَل َّللاه

ْعفََراُن ِمَن الثِّيَاِب َوْلتَْلبَْس بَْعَد َذلَِك َما أََحبهْت ِمْن أَْنَواِع الثِّيَاِب ُمَعْصفٍَر أَوْ  َخزٍّ  اْلَوْرُس َوالزه

  . َسِعيٍد اْلَمِدينِىُّ َعْن نَافِعٍ َوَرَواهُ أَْيًضا إِْبَراِهيُم ْبُن   . أَْو ُحلِىٍّ أَْو َسَراِويَل أَْو قَِميٍص أَْو ُخفٍّ 

ثَنَا قُتَْيبَةُ بْ  ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ُد ْبُن بَْكٍر َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه ُن َسِعيٍد أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ

ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن َسِعيٍد اْلَمِدينِىُّ َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمرَ  َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم  َحده

   . اْلُمْحِرَمةُ الَ تَْنتَقُِب َوالَ تَْلبَُس اْلقُفهاَزْينِ   : قَالَ 
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ِ ْبُن ُعَمَر َوَمالُِك ْبُن أَنٍَس َوأَيُّوُب َعْن نَافٍِع َمْوقُوفًا َعلَى ابْ  ِن قَاَل أَبُو َداُوَد َوَرَواهُ ُعبَْيُد َّللاه

ِ ْبُن ُعَمَر َساَق اْلَحِديَث   : قَاَل الشهْيخُ   . الَ تَْنتَقُِب َوالَ تَْلبَُس اْلقُفهاَزْينِ اْلُمْحِرَمةُ   : ُعَمرَ  َوُعبَْيُد َّللاه

   . الَ تَتَنَقهُب اْلُمْحِرَمةُ َوالَ تَْلبَُس اْلقُفهاَزْينِ   : َوَكاَن يَقُولُ   : َوالَ َوْرٌس ثُمه قَالَ   : إِلَى قَْولِهِ 

ِ اْلَحافِظُ قَاَل قَاَل أَبُو َعلِىٍّ اْلَحافِظُ الَ تَْنتَقُِب اْلَمْرأَةُ ِمْن قَْوِل اْبِن ُعَمَر وَ أَْخبََرنَ  قَْد ا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَ   . أُْدِرج في اْلَحِديثِ  نَا أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحاِرِث اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا َعلِىُّ بُْن ُعَمَر اْلَحافِظُ َحده

اَن َعْن ُعبَ  اُد ْبُن َزْيٍد َعْن ِهَشاِم ْبِن َحسه ثَنَا َحمه ثَنَا أَبُو األَْشَعِث َحده ْيِد اْلُحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيَل َحده

ِ ْبِن ُعَمَر َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمَر قَالَ  ُجِل في   : َّللاه إِْحَراُم اْلَمْرأَِة في َوْجِههَا َوإِْحَراُم الره

َراَوْرِدىُّ َوَغْيُرهُ َمْوقُوفًا َعلَى اْبِن ُعَمرَ   . َرْأِسهِ     . َوقَْد أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َوقَدْ   . هََكَذا َرَواهُ الده

دُ  ثَنَا ُمَحمه ِل ْبِن َحْسِن ْبِن ِعيَسى َحده ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُمَؤمه ْبُن  أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ٍد اْليََماِمىُّ أَبُو اْلَجَمِل َوأَْخبََرنَا ثَنَا أَيُّوُب ْبُن ُمَحمه ِ ْبُن َرَجاٍء َحده ثَنَا َعْبُد َّللاه أَبُو َسْعٍد  يُونَُس َحده

ثَنَا يَْعقُوُب  ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفيَاَن َحده ثَنَا َعْبُد اْلَمالِينِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد ْبُن َعِدىٍَّحده ْبُن ُسْفيَاَن َحده

ِ َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن  ٍد أَبُو اْلَجَمِل ثِقَةٌ َعْن ُعبَْيِد َّللاه ثَنَا أَيُّوُب ْبُن ُمَحمه ِ ْبُن َرَجاٍء َحده ُعَمَر قَاَل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَاَل أَبُو أَْحَمَد   . في َوْجِههَا لَْيَس َعلَى اْلَمْرأَِة ُحْرٌم إاِله  )   : قَاَل َرُسوُل َّللاه

ِ َغْيُر أَبِى اْلَجَمِل هََذا َوأَيُّوُب ْبُن   : قَاَل الشهْيخُ   { ج }   . ْبُن َعِدىٍّ الَ أَْعلَُمهُ يَْرفَُعهُ َعْن ُعبَْيِد َّللاه

فَ  ٍد أَبُو اْلَجَمِل َضِعيٌف ِعْنَد أَْهِل اْلِعْلِم بِاْلَحِديِث قَْد َضعه هُ يَْحيَى ْبُن َمِعيٍن َوَغْيُرهُ َوقَْد ُمَحمه

ِ ْبِن ُعَمَر َمْرفُوًعا َواْلَمْحفُوظُ  ُرِوَى هََذا اْلَحِديُث ِمْن َوْجٍه آَخَر َمْجهُوٍل َعْن ُعبَْيِد َّللاه

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َعْمِرو ْبُن َمطٍَر َحده   . َمْوقُوفٌ  ٍد َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُمَحمه

ْشِك َعْن ُمَعاَذةَ َعْن َعائِ  ثَنَا ُشْعبَةُ َعْن يَِزيَد الرِّ ثَنَا أَبِى َحده ِ ْبُن ُمَعاٍذ َحده ثَنَا ُعبَْيُد َّللاه َشةَ َحده

هُ َوْرٌس أَْو َزْعفََراٌن اْلُمْحِرَمةُ تَلْبَُس ِمَن الثِّيَاِب َما َشاَءْت إاِله ثَْوبًا َمسه   : رضي َّللا عنها قَالَتِ 

   . َوالَ تَتَبَْرقَُع َوالَ تَلَثهُم َوتَْسُدُل الثهْوَب َعلَى َوْجِههَا إِْن َشاَءتْ 

  اْلُمْحِرَمِة تَْلبَُس الثهْوَب ِمْن ُعْلٍو فَيَْستُُر َوْجهَهَا َوتََجافَى َعْنهُ   : باب

وْذبَاِرىُّ أَخْ  ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ُد ْبُن بَْكٍر َحده بََرنَا ُمَحمه

ثَنَا هَُشْيٌم أَْخبََرنَا يَِزيُد ْبُن أَبِى ِزيَاٍد َعْن ُمَجاِهٍد َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها قَالَتْ  َكاَن   : َحده

وَن بِنَا َونَْحُن َمَع رَ  ْكبَاُن يَُمرُّ ِ صلى َّللا عليه وسلم َونَْحُن ُمْحِرَماٌت فَإَِذا َجاُزوا الرُّ ُسوِل َّللاه

   . بِنَا َسَدلَْت إِْحَدانَا ِجْلبَابَهَا ِمْن َرْأِسهَا َعلَى َوْجِههَا فَإَِذا َجاَوُزونَا َكَشْفنَاهُ 

ُد ْبُن فَُضْيٍل َوَعلِىُّ ْبُن َعاصِ  ٍم َعْن يَِزيَد ْبِن أَبِى ِزيَاٍد َوَخالَفَهُُم َوَكَذلَِك َرَواهُ أَبُو َعَوانَةَ َوُمَحمه

   . اْبُن ُعيَْينَةَ فِيَما ُرِوَى َعْنهُ َعْن يَِزيَد فَقَاَل َعْن ُمَجاِهٍد قَاَل قَالَْت أُمُّ َسلََمةَ 

  اْلَمْرأَِة تَْختَِضُب قَْبَل إِْحَراِمهَا َوتَْمتَِشطُ بِالطِّيبِ   : باب

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n91&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n91&p1#TOP
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الثهابِِت َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها قَْوُل النبي صلى َّللا  قَْد َمَضى في اْلَحِديثِ 

وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا   . اْنقُِضى َرْأَسِك َواْمتَِشِطى َوأَِهلِّى بِاْلَحجِّ  )   : عليه وسلم َوأَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ

ثَنَا أَبُو َداُوَد حَ  ُد ْبُن بَْكٍر َحده ثَنَا أَبُو أَُساَمةَ أَْخبََرنِى ُمَحمه اَمَغانِىُّ َحده ثَنَا اْلُحَسْيُن ْبُن اْلُجنَْيِد الده ده

ثَتْ  ثَْتنِى َعائَِشةُ بِْنُت طَْلَحةَ أَنه َعائَِشةَ أُمه الُْمْؤِمنِيَن َحده   : هَا قَالَتْ ُعَمُر ْبُن ُسَوْيٍد الثهقَفِىُّ قَاَل َحده

كِّ اْلُمطَيهِب ِعْنَد ُكنها نَْخُرُج َمَع ا ُد ِجبَاهَنَا بِالسُّ ةَ فَنَُضمِّ لنبي صلى َّللا عليه وسلم إِلَى َمكه

  . اإِلْحَراِم فَإَِذا َعِرقَْت إِْحَدانَا َساَل َعلَى َوْجِههَا فَيََراهُ النبي صلى َّللا عليه وسلم فاَلَ يَْنهَانَا

ِ اْلَحافِظُ ِرَوايَتُهُ َعْنهُ َعْن أَبِى اْلَعبهاِس َعِن َوفِيَما أََجاَز لي أَبُو َوفِيَما أََجاَز لي أَ  بُو َعْبِد َّللاه

ِ ْبِن عُ  افِِعىِّ أَْخبََرنَا َسِعيُد ْبُن َسالٍِم َعْن ُموَسى ْبِن ُعبَْيَدةَ َعْن أَِخيِه َعْبِد َّللاه بِيِع َعِن الشه بَْيَدةَ الره

ِ ْبِن ِدينَاٍر قَاال نهِة أَْن تَْمَسَح اْلَمْرأَةُ يََدْيهَا ِعْنَد اإِلْحَراِم بَِشْىٍء ِمَن اْلِحنهاِء َوالَ  ِمنَ   : َوَعْبِد َّللاه السُّ

افِِعىُّ   . تُْحِرُم َوِهَى َعفَا    . َوَكَذلَِك أُِحبُّ لَهَا  : قَاَل الشه

ْيخُ  ِ ْبُن ِدينَاٍر َعِن اْبِن ُعَمَر أَنههُ َوقَْد ُرِوَى َعْن ُموَسى ْبِن ُعبَْيَدةَ قَاَل أَْخبََرنِى   : قَاَل الشه َعْبُد َّللاه

لَِك اْلَمْرأَةُ بَِشْىٍء ِمَن ِحنهاِء َعِشيهةَ اإِلْحَراِم َوتَُغلَِّف َرْأَسهَا بِِغْسلٍَة   : َكاَن يَقُولُ  نهِة أَْن تَده ِمَن السُّ

   . ْحفُوظٍ لَْيَس فِيهَا ِطيٌب َوالَ تُْحِرُم ُعطاُلً َولَْيَس َذلَِك بِمَ 

  اْلَمْرأَِة تَطُوُف َوتَْسَعى لَْيالً إَِذا َكانَْت َمْشهُوَرةٌ بِاْلَجَماِل َوالَ َرْمَل َعلَْيهَا  : باب

ينَا َعْن طَاُوٍس أَنههُ قَالَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم فِى نَِسائِِه لَْيالً   : قَْد ُروِّ   . أَفَاَض َرُسوُل َّللاه

   . نَاٍد َغْيرِ َوُرِوَى َذلَِك بِإِسْ 

َوُرِوَى َذلَِك بِإِْسنَاٍد َغْيِر قَِوىٍّ َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها أَْخبََرنَاهُ أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن 

ثَنَا اْلَحاِرُث ْبُن َمْنُصو ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمْكَرٍم َحده اُز َحده زه ٍر بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا أَبُو َجْعفٍَر الره

ٍد َعْن  ْحَمِن ْبِن اْلقَاِسِم َعِن اْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمه ثَنَا َعْمُرو ْبُن قَْيٍس َعْن َعْبِد الره اْلَواِسِطىُّ َحده

أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم أَِذَن ألَْصَحابِِه فََزاُروا اْلبَْيَت يَْوَم   : َعائَِشةَ رضي َّللا عنها

ِ صلى َّللا عليه وسلم َمَع نَِسائِِه لَْيالً  النهْحِر ظَِهيَرةً َوَزارَ     . َرُسوُل َّللاه

ْحَمِن بِإِْسنَاِدِه قَالَتْ  ُد ْبُن إِْسَحاَق ْبِن يََساٍر َعْن َعْبِد الره   . أَفَاَض ِمْن آِخِر يَْوِمهِ   : َوَرَواهُ ُمَحمه

بَْيِر َعْن َعائَِشةَ َواْبِن َعبهاسٍ  َر الطهَواَف  أَنه   : َوَرَوى أَبُو الزُّ النبي صلى َّللا عليه وسلم أَخه

ثَنَا أَبُو   . يَْوَم النهْحِر إِلَى اللهْيلِ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َحده َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا يَْحيَى ْبُن أَبِى  : اْلَعبهاسِ  ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده طَالٍِب أَْخبََرنَا َعْبُد اْلَوههاِب ْبُن َعطَاٍء أَْخبََرنَا  ُمَحمه

ِ ْبِن ُعَمَر َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمَر قَالَ  لَْيَس َعلَى النَِّساِء َسْعٌى   : اْبُن ُجَرْيٍج َعْن ُعبَْيِد َّللاه

َمَل بِاْلبَيْ  فَا َواْلَمْرَوِة يَْعنِى الره ينَاهُ َعْن   . ِت والسهْعَى في بَْطِن اْلَمِسيلِ بِاْلبَْيِت َوبَْيَن الصه َوُروِّ

   . فُقَهَاِء التهابِِعيَن ِمْن أَْهِل اْلَمِدينَةِ 
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  أَْبَواِب َما يَْجتَنِبُهُ اْلُمْحِرمُ   : جماع

  َما يَْلبَُس اْلُمْحِرُم ِمَن الثِّيَابِ   : باب

ِ اْلَحافِظُ َحده  ُد ْبُن أَيُّوَب أَْخبََرنَا أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبِن َسْختَُوْيِه َحده ثَنِى َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ْهِرىه يَقُوُل أَْخبََرنِى َسالٌِم َعْن أَ  ثَنَا ُسْفيَاُن قَاَل َسِمْعُت الزُّ ِ ْبِن َجْعفٍَر َحده بِيِه َعلِىُّ ْبُن َعْبِد َّللاه

ِ صلى َّللا الَ يَْلبَُس اْلُمْحِرُم اْلقَِميَص َوالَ اْلِعَماَمةَ َوالَ   :  عليه وسلم قَالَ أَنه َرُسوَل َّللاه

هُ َزْعفََراٌن َوالَ َوْرٌس َوالَ اْلُخفهْيِن إاِله لَِمْن الَ يَِجَد نَ  َراِويَل َوالَ اْلبُْرنَُس َوالَ ثَْوبًا َمسه ْعلَْيِن السه

َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو األَِديُب أَْخبََرنَا   . ا َحتهى يَُكونَا أَْسفََل ِمَن اْلَكْعبَْينِ فَإِْن لَْم يَِجْدهَُما فَْليَْقطَْعهُمَ 

ثَنَا أَبُو َخْيثََمةَ َوَعْمٌرو النهاقُِد َواْبُن أَبِى إِْسرَ  ائِيَل أَبُو بَْكٍر اإِلْسَماِعيلِىُّ أَْخبََرنَى أَبُو يَْعلَى َحده

ثَنَا ُسفْ  ْهِرىِّ َعْن َسالٍِم َعْن أَبِيهِ قَالُوا َحده أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم ُسئَِل َما   : يَاُن َعِن الزُّ

   . يَْلبَُس اْلُمْحِرُم ِمَن الثِّيَاِب فََذَكَرهُ بَِمْعنَاهُ 

ِ وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن أَبِ  ِحيِح َعْن َعلِىِّ ْبِن َعْبِد َّللاه ى َخْيثََمةَ َوَعْمٍرو َعْن َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

   . ُسْفيَانَ 

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ِ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوُب أَْخبََرنَا ُمَحمه ُمَحمه

ِ  ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى َمالُِك ْبنُ  ثَهُْم َعْن َعْبِد َّللاه أَنٍَس َوَغْيُرهُ أَنه نَافًِعا َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم َما يَْلبَُس اْلُمْحِرُم ِمَن الثِّيَابِ   : ْبِن ُعَمرَ    : قَالَ   ؟ أَنه َرُجالً َسأََل َرُسوَل َّللاه

َراِويالَتِ  َوالَ اْلبََرانَِس َوالَ اْلُخفهْيِن إاِله أََحٌد الَ يَِجُد  الَ تَْلبَُسوا اْلقَِميَص َوالَ اْلَعَمائَِم َوالَ السه

هُ نَْعلَْيِن فَْليَْلبَْس اْلُخفهْيِن َوْليَْقَطْعهَُما أَْسفََل ِمَن اْلَكْعبَْيِن َوالَ تَْلبَُسوا ِمَن الثِّيَاِب َشْيئًا مَ  سه

ْعفََراُن َواْلَوْرسُ  ُد ْبُن   . الزه ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا َوأَْخبََرنَا ُمَحمه ُد ْبُن َعْبِد َّللاه َعْبِد وأَْخبََرنَا ُمَحمه

ثَنَا يَْحيَى ْبُن يَْحيَى قَاَل قََرْأُت  ُد ْبُن َعْبِد السهالَِم َحده ثَنَا ُمَحمه يَْحيَى ْبُن َمْنُصوٍر اْلقَاِضى َحده

   . َعلَى َمالٍِك فََذَكَرهُ 

ِ ْبِن يُوُسَف َوَغْيِرِه َعْن َمالٍِك وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه  ِحيِح َعْن َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو   . يَْحيَى ْبِن يَْحيَى ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َحده َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا يَ  ْحيَى ْبُن أَبِى طَالٍِب أَْخبََرنَا َعْبُد اْلَوههاِب ْبُن َعطَاٍء أَْخبََرنَا َعْبُد اْلَعبهاِس هَُو األََصمُّ َحده

ِ ْبُن َعْوٍن َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمَر قَالَ  قَاَم َرُجٌل ِمْن هََذا اْلبَاِب يَْعنِى بَْعَض أَْبَواِب َمْسِجِد   : َّللاه

ِ   : اْلَمِدينَِة فَقَالَ  فََذَكَرهُ بِنَْحٍو ِمْن َمْعنَى   ؟  صلى َّللا عليه وسلم َما يَْلبَُس اْلُمْحِرمُ يَا َرُسوَل َّللاه

َماَذا تَأُْمُرنَا أَْن نَْلبََس ِمَن   : َحِديِث َمالٍِك َوفِى ِرَوايَِة ُجَوْيِريَةَ َعْن نَافٍِع قَاَم َرُجٌل فَنَاَدى فَقَالَ 

ِد ْبِن   : أَبُو اْلَحَسنِ أَْخبََرنَا   ؟ الثِّيَاِب إَِذا أَْحَرْمنَا ٍد اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

اُد ْبُن َزْيٍد ح وأَْخبََرنَا ثَنَا َحمه ثَنَا ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرٍب َحده ثَنَا يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب َحده  إِْسَحاَق َحده

ِ اْلَحافِظُ حَ  ثَنِى أَبُو َحْفصٍ أَبُو َعْبِد َّللاه ِد ْبِن َمْسُعوٍد اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن   : ده ُعَمُر ْبُن ُمَحمه

اٌد َعْن أَيُّوَب َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمَر قَالَ  ثَنَا َحمه ثَنَا اْلُمقَدهِمىُّ َحده نَاَدى َرُجٌل   : ُسْفيَاَن َحده
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ِ صلى َّللا عليه و ِم َرُسوَل َّللاه سلم َوهَُو يَْخطُب َوهَُو بَِذاَك اْلَمَكاِن َوأََشاَر نَافٌِع إِلَى ُمقَده

ِ َما يَْلبَُس اْلُمْحِرُم ِمَن الثِّيَابِ   : اْلَمْسِجِد فَقَالَ  َراِويَل َوالَ   : قَالَ   ؟ يَا َرُسوَل َّللاه الَ يَْلبَُس السه

إاِله أََحٌد الَ يَِجُد نَْعلَْيِن فَْليَْقَطْعهَُما فَْليَْلبَْسهَُما أَْسفََل ِمَن  اْلقَِميَص َوالَ اْلِعَماَمةَ َوالَ اْلُخفهْينِ 

هُ َوْرٌس َوَزْعفََراٌن َوالَ اْلبُْرنُسَ  لَْفظُ َحِديِث اْلُمقَدهِمىِّ َوفِى   . اْلَكْعبَْيِن َوالَ َشْىٌء ِمَن الثِّيَاِب َمسه

الَ   : فَقَالَ   ؟ َسأََل النبي صلى َّللا عليه وسلم َما ال يَْلبَُس اْلُمْحِرمُ أَنه َرُجالً   : ِرَوايَِة ُسلَْيَمانَ 

   . فََذَكَرهُ   . يَْلبَسُ 

اٍد ُمْختََصًرا ِحيِح َعْن قُتَْيبَةَ َعْن َحمه َوَرَواهُ ُسْفيَاُن الثهْوِرىُّ َعْن   . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

َعْن أَيُّوَب فََزاَد فِيِه اْلقَبَاَء َوهَُو َصِحيٌح َمْحفُوظٌ ِمْن َحِديِث ُسْفيَاَن  َوَرَواهُ ُسْفيَاُن الثهْوِرىُّ 

ُسلَْيَماُن   : َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَبُو اْلقَاِسمَ   : الثهْوِرىِّ َعْن أَيُّوَب أَْخبََرنَاهُ أَبُو اْلَحَسنِ 

اِق قَاَل ُسلَْيَماُن ْبُن أَْحَمَد الطهبََرانِ  زه ثَنَا إِْسَحاُق يَْعنِى اْبَن إِْبَراِهيَم الدهبَِرىه َعْن َعْبِد الره ىُّ َحده

ثَنَا اْبُن أَ  ثَنَا أَبُو نَُعْيٍم قَاَل َوَحده ثَنَا َعلِىُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز َوبِْشُر ْبُن ُموَسى قَاالَ َحده بِى َمْريََم َوَحده

ثَنَا  أَنه َرُجالً قَاَم إِلَى النبي   : اْلفِْريَابِىُّ ُكلُّهُْم َعْن ُسْفيَاَن َعْن أَيُّوَب َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمرَ َحده

ِ َما يَْلبَُس اْلُمْحِرُم ِمَن الثِّيَابِ   : صلى َّللا عليه وسلم فَقَالَ  الَ يَْلبَُس   : قَالَ   ؟ يَا َرُسوَل َّللاه

هُ َوْرٌس أَْو َزْعفََراٌن اْلقَِميَص َوالَ الْ  َراِويَل َوالَ اْلقَبَاَء َوالَ ثَْوبًا َمسه ِعَماَمةَ َوالَ اْلبُْرنَُس َوالَ السه

ِ   . َوالَ يَْلبَُس اْلُخفهْيِن إاِله أَْن الَ يَِجَد النهْعلَْيِن فَيَْقطََعهَُما أَْسفََل ِمَن اْلَكْعبَْينِ   َوبَِمْعنَاهُ َرَواهُ َعْبُد َّللاه

ِ ْبُن ُعَمَر َعْن نَافِعٍ  أَْخبََرنَا   . ْبُن اْلَولِيِد اْلَعَدنِى َعْن ُسْفيَاَن في الَْجاِمِع َوبَِمْعنَاهُ َرَواهُ ُعبَْيُد َّللاه

ِد ْبنُ   : أَبُو بَْكرٍ  ِد ْبِن اْلَحاِرِث اْلفَقِيهُ األَْصبَهَانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه َحيهاَن أَبُو  أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه

ثَنَا َحْفُص ْبُن ِغيَاثٍ  ثَنَا أَبُو َسِعيٍد األََشجُّ َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َعلِىِّ ْبِن اْلَجاُروِد َحده ْيِخ َحده  الشه

ثَنَا يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب ْبِن بُْهلُ  ثَنَا َوأَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُعَمَر اْلَحافِظُ َحده وٍل َحده

ِ ْبِن ُعَمَر َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمَر قَالَ  ثَنَا َحْفُص ْبُن ِغيَاٍث َعْن ُعبَْيِد َّللاه بِيِع َحده   : ُحَمْيُد ْبُن الره

َراِوياَلِت َواْلُخفهيْ  ِ صلى َّللا عليه وسلم َعْن لُْبِس اْلقَِميِص َواألَْقبِيَِة َوالسه ِن إاِله نَهَى َرُسوُل َّللاه

هُ َزْعفََراٌن أَْو َوْرٌس يَْعنِى اْلُمْحِرَم َوفِى ِرَوايَِة األََشجِّ    : أَْن الَ يَِجَد نَْعلَْيِن َوالَ يَْلبَُس ثَْوبًا َمسه

ِ صلى َّللا عليه وسلم أَْن يَْلبََس اْلُمْحِرُم اْلقُُمَص َواألَْقبِيَةَ ثُمه َذَكَرهُ     . نَهَى َرُسوُل َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ أَخْ  ِ اْلَحافِظُ في آَخِريَن قَالُوا َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا   : بََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ِ أَْخبََرنِى أَ  افِِعىُّ أَْخبََرنَا َمالٌِك ح َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه و النهْضِر بُ الره

ثَنَا يَْحيَى ْبُن يَْحيَى قَاَل قََرْأُت َعلَى َمالٍِك َعْن َعْبدِ  اِهُد َحده ثَنَا هَاُروُن ْبُن ُموَسى الزه  اْلفَقِيهُ َحده

ِ ْبِن ِدينَاٍر َعِن اْبِن ُعَمَر رضي َّللا عنه أَنههُ قَالَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم أَْن   : َّللاه نَهَى َرُسوُل َّللاه

َمْن لَْم يَِجْد نَْعلَْيِن فَْليَْلبَْس اْلُخفهْيِن   : ْلبََس اْلُمْحِرُم ثَْوبًا َمْصبُوًغا بَِزْعفََراٍن أَْو َوْرٍس َوقَالَ يَ 

افِِعىِّ   . َوْليَْقطَْعهَُما أَْسفََل ِمَن اْلَكْعبَْينِ  ِ صلى َّللا عليه وسلم   : َوفِى ِرَوايَِة الشه أَنه َرُسوَل َّللاه

   . َواْلبَاقِى َسَواءٌ   . ىنَهَ 

ِ ْبِن يُوُسَف َعْن َمالٍِك وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن يَْحيَى ْبِن  ِحيِح َعْن َعْبِد َّللاه َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

   . يَْحيَى
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  فهْينِ َمْن لَْم يَِجِد اإِلَزاَر لَبَِس َسَراِويَل َوَمْن لَْم يَِجِد النهْعلَْيِن لَبَِس خُ   : باب

ثَنَا أَبُو بَْكرٍ  وْذبَاِرىُّ َحده ثَنَا   : أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ ُد ْبُن أَْحَمُد ْبِن َمْحُمَوْيِه اْلَعْسَكِرىُّ َحده ُمَحمه

ثَنَا َعْمُرو ْبُن ِدينَارٍ  ثَنَا ُشْعبَةُ َحده ثَنَا آَدُم َحده ٍد اْلقاَلَنِِسىُّ َحده َعْن َجابِِر ْبِن َزْيٍد  َجْعفَُر ْبُن ُمَحمه

ِ صلى َّللا عليه وسلم بَِعَرفَاٍت فَقَالَ   : َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ  َمْن لَْم يَِجِد   : َخطَبَنَا َرُسوُل َّللاه

َراِويَل َوَمْن لَْم يَِجِد النهْعلَْيِن فَْليَْلبَِس اْلُخفهْينِ     . اإِلَزاَر فَْليَْلبَِس السه

ِحيِح َعْن آَدَم ْبِن أَبِى إِيَاٍس َوأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن َحِديِث ُغْنَدٍر َعْن َرَواهُ اْلبَُخا ِريُّ فِي الصه

ِ اْلَحافِظُ في آَخِريَن   . ُشْعبَةَ  قَاَل اْلبَُخاِرىُّ َوتَابََعهُ اْبُن ُعيَْينَةَ َعْن َعْمٍروأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو الْ  افِِعىُّ أَْخبََرنَا   : َعبهاسِ قَالُوا َحده بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا الره ُمَحمه

ْعثَاِء يَقُوُل َسِمْعُت اْبَن َعبهاٍس  اْبُن ُعيَْينَةَ أَنههُ َسِمَع َعْمَرو ْبَن ِدينَاٍر يَقُوُل َسِمْعُت أَبَا الشه

ِ صلى َّللا عليه وسلم يَْخطُُب َوهَُو يَقُولُ  َسِمْعتُ   : يَقُولُ  إَِذا لَْم يَِجِد اْلُمْحِرُم نَْعلَْيِن   : َرُسوَل َّللاه

   . لَبَِس ُخفهْيِن َوإَِذا لَْم يَِجْد إَِزاًرا لَبَِس َسَراِويلَ 

ِحيِح َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن أَبِى َشْيبَةَ َعْن ُسْفيَانَ     . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا   : َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ِد ْبِن إِْسَحاَق َحده ٍد اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ثَنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ فََذَكَرهُ بِإِْسنَادِ  اٍر َحده ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن بَشه   . ِه َوَمْعنَاهُ يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب َحده

َوقَاَل اْبُن ُعَمَر َوْليَْقطَْعهَُما َحتهى يَُكونَا أَْسفََل ِمَن   . َزاَد قَاَل َعْمرٌو لَْم يَْذُكِر اْبُن َعبهاٍس اْلقَْطعَ 

ِث اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا َوأَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحارِ   . اْلَكْعبَْيِن فاَلَ أَْدِرى أَىه اْلَحِديثَْيِن نََسَخ اآلَخرَ 

ثَنَا ُسْفيَ  ثَنَا اْلَعبهاُس ْبُن يَِزيَد َحده ثَنَا اْلُحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيَل َحده اُن َعْن َعلِىُّ ْبُن ُعَمَر اْلَحافِظُ َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم لَْم يَِجِد النهْعلَْيِن  اْلُمْحِرُم إَِذا )   : َعْمٍرو َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه

اْنظُُروا أَيههَُما قَْبُل   : قَاَل َوقَاَل َعْمٌرو  . لَبَِس اْلُخفهْيِن َويَْقطَُعهَُما َحتهى يَُكونَا أَْسفََل ِمَن اْلَكْعبَْينِ 

اْنظُُروا   : َعْمٍرو َوقَالَ  َحِديُث اْبِن ُعَمَر أَْو َحِديُث اْبِن َعبهاٍس َوَرَواهُ َغْيُرهُ َعِن اْبِن ُعيَْينَةَ َعنْ 

أَيههَُما قَْبُل، فََحَملَهَُما َعْمُرو ْبُن ِدينَاٍر َعلَى نَْسِخ أََحِدِهَما اآلَخَر َوبَيهَن في ِرَوايَِة اْبِن َعْوٍن 

َن في ِرَوايَِة ُشْعبَةَ َعْن َوَغْيِرِه َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمَر أَنه َذلَِك َكاَن بِاْلَمِدينَِة قَْبَل اإِلْحَراِم َوبَيه 

ْعثَاءِ  ِة   : َعْمٍرو َعْن أَبِى الشه َجابِِر ْبِن َزْيٍد َعِن اْبِن َعبهاٍس أَنه َذلَِك َكاَن بَِعَرفَةَ َوَذلَِك بَْعَد قِصه

   . اْبِن ُعَمرَ 

ُ فَإِنههُ قَالَ  افِِعىُّ َرِحَمهُ َّللاه ا الشه ألَنه َذلَِك في َحِديِث اْبِن ُعَمَر َوإِْن لَْم يَُكْن  أََرى أَْن يَْقطََعا  : َوأَمه

ِه  في َحِديِث اْبِن َعبهاٍس َوِكالَهَُما َصاِدٌق َحافِظٌ َولَْيَس ِزيَاَدةُ أََحِدِهَما َعلَى اآلَخِر َشْيئًا لَْم يَُؤدِّ

ا ِه َوإِمه ا َشكه فِيِه فَلَْم يَُؤدِّ ا َعَزَب َعْنهُ َوإِمه ا أَداه فَلَْم يَُؤده َعْنهُ لِبَْعِض  اآلَخُر إِمه َسَكَت َعْنهُ َوإِمه

   . هَِذِه اْلَمَعانِى اْختاِلَفًا

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n91&p1#TOP


108 

 

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو أَْحَمدَ  ِد ْبِن اْلَحَسِن اْلِمْهَرَجانِىُّ َوأَبُو   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ ْبُن ُمَحمه َعْبُد َّللاه

ِ أَْحَمُد ْبُن عَ   : نَْصرٍ  ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب   : لِىِّ ْبِن أَْحَمَد ْبِن َشبِيٍب اْلفَاِمىُّ قَالُوا َحده ُمَحمه

بَْيِر َعْن َجابِ  ثَنَا أَبُو الزُّ ثَنَا ُزهَْيٌر َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن يُونَُس َحده ٍد َحده ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُمَحمه ٍر قَاَل َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلمقَاَل رَ  َمْن لَْم يَِجْد نَْعلَْيِن فَْليَْلبَْس ُخفهْيِن َوَمْن لَْم يَِجْد إَِزاًرا  )   : ُسوُل َّللاه

   . فَْليَْلبَْس َسَراِويلَ 

ِحيِح َعْن أَْحَمَد ْبِن يُونُسَ     . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

  ْيِه َولَِكْن يَْغِرُز طََرفَْى ِرَدائِِه إِْن َشاَء في إَِزاِرهِ الَ يَْعقُِد اْلُمْحِرُم ِرَداَءهُ َعلَ   : باب

بِيُع ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َحده

افِِعىُّ أَْخبََرنَا َسِعيٌد هُ  َو اْبُن َسالٍِم َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن ِهَشاِم ْبِن ُحَجْيٍر َعْن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه

قَاَل َوأَْخبََرنَا َسِعيٌد   . َرأَْيُت اْبَن ُعَمَر يَْسَعى بِاْلبَْيِت َوقَْد َحَزَم َعلَى بَْطنِِه بِثَْوبٍ   : طَاُوٍس قَالَ 

أَنه ابَْن ُعَمَر لَْم يَُكْن َعقََد   : يهةَ أَنه نَافًِعا أَْخبََرهُ َعْن قَاَل َوأَْخبََرنَا َسِعيٌد َعْن إِْسَماِعيَل ْبِن أُمَ 

افِِعىُّ َوبِهََذا اإِلْسنَاِد   . الثهْوَب َعلَْيِه إِنهَما َغَرَز طََرفَهُ َعلَى إَِزاِرهِ  َوبِهََذا اإِلْسنَاِد أَْخبََرنَا الشه

افِِعىُّ أَْخبََرنَا َسِعيٌد َعنْ  َجاء َرُجٌل يَْسأَُل اْبَن ُعَمَر َوأَنَا َمَعهُ   : ُمْسلِِم ْبِن ُجْنُدٍب قَالَ  أَْخبََرنَا الشه

ِ ْبُن ُعَمرَ   . أَُخالُِف بَْيَن طََرفَْى ثَْوبِى ِمْن َوَرائِى ثُمه أَْعقُِدهُ َوأَنَا ُمْحِرمٌ   : فَقَالَ  الَ   : فَقَاَل َعْبُد َّللاه

افِِعىُّ أَْخبََرنَا َسِعيُد ْبُن َسالٍِم َوبِهََذا اإِلْسنَاِد أَ   . تَْعقِدْ  افِِعىُّ َوبِهََذا اإِلْسنَاِد أَْخبََرنَا الشه ْخبََرنَا الشه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َرأَى َرُجالَ ُمْحتَِزًما بَِحْبٍل أَْبَرَق فَقَالَ   : َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ    : أَنه َرُسوَل َّللاه

تَْينِ   . اْنَزِع اْلَحْبلَ     . هََذا ُمْنقَِطعٌ  َمره

اَن َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم َوهَُو  َوَرَواهُ أَْيًضا اْبُن أَبِى ِذْئٍب َعْن َصالِِح ْبِن أبى َحسه

ُد بِاآلَخِر ثُمه بَِما َمَضى ِمْن أَثَِر اْبِن ُعَمَر ثُمه بِأَنههُ  ا َعقََد إِذَ أَْيًضا ُمْنقَِطٌع إاِله أَنه أََحَدهَُما يَتَأَكه

   . َصاَر في َمْعنَى اْلَمِخيطِ 

  اْلُمْحِرِم يَْلبَُس ِمَن الثِّيَاِب َما لَْم يُِهلُّ فِيهِ   : باب

ِد ْبُن َحيهاَن   . قَالَهُ َعطَاُء ْبُن أَبِى َربَاحٍ  َوأَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحاِرِث اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه

ثَنَا  ثَنَا اْبُن أَبِى َزائَِدةَ َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن أَبِى َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َمنِيٍع َحده إِْسَحاُق ْبُن إِْبَراِهيَم َحده

بَْيِر َعْن َجابٍِر قَالَ  إِنهَما هَُو ُكنها نَْلبَُس ِمَن الثِّيَاِب إَِذا أَْهلَْلنَا َما لَْم نُِهله فِيِه َونَْلبَُس اْلُمَمشهِق   : الزُّ

   . بَِطينٍ 

ينَا َعْن ِعْكِرَمةَ َمْولَى اْبِن َعبهاسٍ  أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم َغيهَر ثَْوبَْيِه بِالتهْنِعيِم   : َوُروِّ

   . َوهَُو ُمْحِرٌم أَْوَرَدهُ أَبُو َداُوَد في الَْمَراِسيلَ 
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  َمِخيطًا َوهَُو ُمْحِرٌم َوإِْن لَْم يَْلبَْسهُ َمْن َكِرهَ أَْن يَْطَرَح َعلَى نَْفِسِه   : باب

ثَنَا   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ِد ْبِن إِْسَحاَق َحده ٍد اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ثَنَا يَْحيَ  ُد ْبُن أَبِى بَْكٍر َحده ثَنَا ُمَحمه ثَنِى يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب َحده ى ْبُن َسِعيٍد َعِن اْبِن َعْجالََن َحده

  : فَقُْلتُ   ؟ َما هََذا  : أَنههُ أََصابَهُ بَْرٌد َوهَُو ُمْحِرٌم فَأَْلقَْيُت َعلَْيِه بُْرنًُسا فَقَالَ   : نَافٌِع َعِن اْبِن ُعَمرَ 

ِ   : بُْرنٌُس فَقَالَ  ا َعلِْمَت أَنه َرُسوَل َّللاه  صلى َّللا عليه وسلم نَهَى اْلُمْحِرَم أَْن أَْبِعْدهُ َعنِّى أَمه

   . يَْلبََس اْلبُْرنُسَ 

  َما تَْلبَُس اْلَمْرأَةُ اْلُمْحِرَمةُ ِمَن الثِّيَابِ   : باب

ثَنَا أَْحمَ  ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ُد ْبُن بَْكٍر َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه ُد ْبُن َحْنبٍَل أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ

ثَنِ  ِ ْبِن ُعَمَر َحده ثَنَا أَبِى َعِن اْبِن إِْسَحاَق قَاَل فَإِنه نَافًِعا َمْولَى َعْبِد َّللاه ثَنَا يَْعقُوُب َحده ى َعْن َحده

ِ ْبِن ُعَمرَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم نَهَى النَِّساَء في إِْحرَ   : َعْبِد َّللاه اِمِهنه َعِن أَنههُ َسِمَع َرُسوَل َّللاه

ْعفََراُن ِمَن الثِّيَاِب َوْلتَْلبَْس بَْعَد َذلَِك َما أََحبهْت  ِمْن اْلقُفهاَزْيِن َوالنِّقَاِب َوَما َمسه اْلَوْرُس َوالزه

ا أَْو ُحلِي ًا أَْو َسَراِويَل أَْو قَِميًصا أَْو ُخف ًا بُو َداُوَد َوَرَوى قَاَل أَ   . أَْلَواِن الثِّيَاِب ُمَعْصفًَرا أَْو َخز ً

ُد ْبُن َسلََمةَ إِلَى قَْولِهِ  َوَما َمسه اْلَوْرُس   : هََذا َعِن اْبِن إِْسَحاَق َعْن نَافٍِع َعْبَدةُ َوُمَحمه

ْعفََراُن ِمَن الثِّيَاِب لَْم يَْذُكَرا َما بَْعَدهُ  وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا   . َوالزه ُد ْبُن َوأَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ ُمَحمه

ِد ْبِن إِْسَحاَق قَاَل َذكَ  ثَنَا اْبُن أَبِى َعِدىٍّ َعْن ُمَحمه ثَنَا قُتَْيبَةُ َحده ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ْرُت اِلْبِن بَْكٍر َحده

 ِ ثَنِى َسالُِم ْبُن َعْبِد َّللاه ِ يَْعنِى اْبَن ُعَمَر َكا  : ِشهَاٍب فَقَاَل َحده َن يَْصنَُع َذلَِك يَْعنِى أَنه َعْبَد َّللاه

ثَْتهُ َصفِيهةُ بِْنُت أَبِى ُعبَْيٍد أَنه َعائَِشةَ رضي َّللا ع نها يَْقطَُع اْلُخفهْيِن لِْلَمْرأَِة اْلُمْحِرَمِة ثُمه َحده

ثَْتهَا َص لِلنَِّساِء في اْلُخفهيْ   : َحده ِ صلى َّللا عليه وسلم قَْد َكاَن َرخه   . ِن فَتََرَك َذلِكَ أَنه َرُسوَل َّللاه

بِيُع أَْخبََرنَا   : َوأَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َحده

ْهِرىِّ َعْن َسالٍِم َعْن أَبِيهِ  افِِعىُّ أَْخبََرنَا اْبُن ُعيَْينَةَ َعِن الزُّ هُ َكاَن يُْفتِى النَِّساَء إَِذا أَنه   : الشه

أَنههَا تُْفتِى النَِّساَء أَْن الَ يَْقطَْعَن   : أَْحَرْمَن أن يَْقطَْعَن اْلُخفهْيِن َحتهى أَْخبََرْتهُ َصفِيهةُ َعْن َعائَِشةَ 

ثَ   . فَاْنتَهَى َعْنهُ  ثَنَا أَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر َحده بِيُع أَْخبََرنَا أَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر َحده نَا أَبُو اْلَعبهاِس أَْخبََرنَا الره

افِِعىُّ أَْخبََرنَا َسِعيٌد َعِن اْبِن ُجَرْيٍج قَاَل أَْخبََرنِى اْلَحَسُن ْبُن ُمْسلٍِم َعْن َصفِيهةَ بِْنِت َشْيبَةَ   الشه

ْن نَِساِء بَنِى َعْبِد الدهاِر يُقَاُل لَهَا تَْملُِك فَقَالَْت ُكْنُت ِعْنَد َعائَِشةَ إِْذ َجاَءْتهَا اْمَرأَةٌ مِ   : أَنههَا قَالَتْ 

ْولِى يَا أُمه اْلُمْؤِمنِيَن إِنه اْبنَتِى فاُلَنَةُ َحلَفَْت أَْن الَ تَْلبََس ُحلِيههَا في اْلَمْوِسِم فَقَالَْت َعائَِشةُ قَ   : لَهَا

   . ْيِك إاِله لَبِْسِت ُحلِيهِك ُكلههِ إِنه أُمه اْلُمْؤِمنِيَن تُْقِسُم َعلَ   : لَهَا

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمْكَرٍم   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ُد ْبُن َراِشٍد َعْن َعْبَدةَ بْ  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا أَبُو النهْضِر َحده ِن أَبِى لُبَابَةَ َعِن اْبِن بَابَاْه اْلَمكِّىِّ أَنه َحده

هَا   : قَاَل فَقَالَْت َعائَِشةُ   ؟ َما تَْلبَُس اْلَمْرأَةُ في إِْحَراِمهَا  : اْمَرأَة َسأَلَْت َعائَِشةَ  تَْلبَُس ِمْن َخزِّ

ها َوأَْصبَاِغهَا ُوِحلِيِّهَا    . َوبَزِّ
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ْحِرِم َواْلُمْحِرَمِة لُْبُسهُ ِمَن الثِّيَاِب اْلَمْصبُوَغِة بِالَْوْرِس َما الَ يَُجوُز لِْلمُ   : باب

ْعفََراِن َوَما يَُعدُّ ِطيبًا   َوالزه

ثَنَا أَبُو َجْعفَرٍ   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  ُد ْبُن َعلِىِّ ْبِن ُدَحْيٍم   : أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َحده ُمَحمه

ْيبَانِىُّ  ِ ْبُن ُموَسى َوأَبُو نَُعْيٍم  الشه ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َحاِزِم ْبِن أَبِى َغَرَزةَ أَْخبََرنَا ُعبَْيُد َّللاه بِاْلُكوفَِة َحده

ِ ْبِن ِدينَاٍر َعِن اْبِن ُعَمَر قَالَ  ِ صلى َّللا   : َوثَابٌِت اْلَعابُِد َعْن ُسْفيَاَن َعْن َعْبِد َّللاه نَهَى َرُسوُل َّللاه

   . يه وسلم أَْن يَْلبََس اْلُمْحِرُم ثَْوبًا َمْصبُوًغا بَِوْرٍس أَْو َزْعفََرانٍ عل

ِ ْبِن  ِحيِح َعْن أَبِى نَُعْيٍم َوأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن َحِديِث َمالٍِك َعْن َعْبِد َّللاه َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

   . ُعَمرَ ِدينَاٍر َوَرَواهُ َسالٌِم َونَافٌِع َعِن اْبِن 

  الَ يَُغطِّى اْلُمْحِرُم َرْأَسهُ َولَهُ أَْن يَُغطَِّى َوْجهَهُ   : باب

ثَنَا إِْسَماِعيُل   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  فهاُر َحده َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

ثَنَا َعاِرمٌ  اُد ْبُن َزْيٍد َعْن أَيُّوَب َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر َعِن اْبِن َعبهاٍس  ْبُن إِْسَحاَق َحده ثَنَا َحمه َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم بَِعَرفَةَ فََوقََع َعْن َراِحلَتِِه   : قَالَ  بَْينَا َرُجٌل َواقٌِف َمَع َرُسوِل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلمفَأَْوقََصْتهُ أَْو َوقََصْتهُ فََماَت فَقَاَل َرُسو اْغِسلُوهُ بَِماٍء َوِسْدٍر  )   : ُل َّللاه

َ يَْبَعثُهُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة ُملَبِّ  ُروا َرْأَسهُ فَإِنه َّللاه اٌد   . يًاَوَكفِّنُوهُ في ثَْوبَْيِن َوالَ تَُحنِّطُوهُ َوالَ تَُخمِّ قَاَل َحمه

ُث  بِِه َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر فَلَْم أُْنِكْر ِمْن َحِديِث أَيُّوَب َشْيئًا َوَسِمْعُت َعْمَرو ْبَن ِدينَاٍر يَُحدِّ

َ يَْبَعثُهُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة يُلَبِّى  : َوقَالَ     . إِنه َّللاه

ِحيِح َعْن أَبِى النُّْعَماِن َعاِرٍم إاِله أَنههُ لَْم يُْذَكْر َحِديَث َعمْ  ٍرو َوَرَواهُ َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

اٍد َكَما َمَضى في ِكتَاِب اْلَجنَائِزِ  ٍد َعْن َحمه    . َعْن ُمَسده

ثَنَ  ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن إِْسَحاَق َحده ٌد أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن ْبُن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد َحده ا ُمَسده

اُد ْبُن َزْيٍد عَ  ثَنَا َحمه أَنه َرُجالً َكاَن   : ْن أَيُّوَب َوَعْمٍرو َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر َعِن اْبِن َعبهاسٍ َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم بَِعَرفَةَ فََوقََع َعْن َراِحلَتِِه قَاَل أَيُّوبُ  فََوقََصْتهُ   : َواقِفًا َمَع َرُسوِل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلمفَأَْقَعَصْتهُ فََماَت فَقَا  : َوقَاَل َعْمٌرو اْغِسلُوهُ بَِماٍء َوِسْدٍر  )   : َل َرُسوُل َّللاه

َ يَْبَعثُهُ يُلَبِّى ُروا َرْأَسهُ فَإِنه َّللاه   . ُملَبِّيًا  : َوقَاَل َعْمٌرو  . َوَكفِّنُوهُ في ثَْوبَْيِن َوالَ تَُحنِّطُوهُ َوالَ تَُخمِّ

  : ٌد َوَخالَفَهُ َعاِرٌم َوُسلَْيَماُن ْبُن َحْرٍب َواتهفَقَا َعلَى أَنه َعْمًرا قَالَ قَاَل إِْسَماِعيُل هََكَذا قَاَل ُمَسده 

اٍد َعْنهَُما َكَما قَاَل َعاِرمٌ   . ُملَبِّيًا  : َوأَنه أَيُّوَب قَالَ   . يُلَبِّى بِيعِ َعْن َحمه    . َوأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم َعْن أَبِى الره

ادٌ َوَرَواهُ اْبُن ُجَريْ  ُروا َرْأَسهُ   : ٍج َوُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ َعْن َعْمٍرو َكَما َرَواهُ َحمه لَْيَس فِيِه   . الَ تَُخمِّ

َوُرِوَى َعْن َوِكيٍع َعِن َوُرِوَى َعْن َوِكيٍع َعِن الثهْوِرىِّ َعْن َعْمٍرو فََذَكَر َمَعهُ   . ِذْكر الَِوْجهِ 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n91&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n91&p1#TOP
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ثَنِى أَبِى  اْلَوْجهَ أَْخبََرنَاهُ أَبُو ْيبَانِىُّ َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب ْبِن يُوُسَف الشه ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا ُمَحمه َعْبِد َّللاه

ثَنَا َوِكيٌع َعْن ُسْفيَاَن َعْن َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر َعِن اْبنِ   أَْخبََرنَا أَبُو ُكَرْيٍب َحده

ِ صلى َّللا عليه أَْن َرجُ   : َعبهاسٍ  الً أَْوقََصْتهُ َراِحلَتُهُ َوهَُو ُمْحِرٌم فََماَت فَقَاَل َرُسوُل َّللاه

ُروا َوْجهَهُ َوالَ َرْأَسهُ فَإِنههُ يُْبَعُث يَْوَم  )   : وسلم اْغِسلُوهُ بَِماٍء َوِسْدٍر َوَكفِّنُوهُ في ثَْوبَْيِه َوالَ تَُخمِّ

   . اْلقِيَاَمِة ُملَبِّيًا

ِ ْبِن نَُمْيٍر َعْن َوِكيٍع ُدوَن رَ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ِحيِح َعْن أَبِى ُكَرْيٍب َوَرَواهُ ُمَحمه َواهُ ُمْسلٌِم في الصه

   . ِذْكِر اْلَوْجِه فِيهِ 

ِ ْبُن اْلَولِيِد اْلَعَدنِىُّ َعْن ُسْفيَاَن ُدونَ  ُد ْبُن َكثِيٍر َوَعْبُد َّللاه أَْخبََرنَا   . ِذْكِر اْلَوْجهِ  َوَكَذلَِك َرَواهُ ُمَحمه

ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن إِْسَحاَق الْ  فهاُر َحده قَاِضى َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

ثَنَا أَبُو َعَوانَةَ َعْن أَبِى بِْشٍر َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَيْ  ٌد َحده ثَنَا ُمَسده أَنه َرُجالً   : ٍر َعِن اْبِن َعبهاسٍ َحده

ِ صلى َّللا عليه  ) َوقََصْتهُ َراِحلَتُهُ َونَْحُن َمَع رسول َّللا  ُمْحِرُموَن فَقَاَل َرُسوُل َّللاه

ُروا َرْأَسهُ  )   : وسلم وهُ ِطيبًا َوالَ تَُخمِّ َ  اْغِسلُوهُ بَِماٍء َوِسْدٍر َوَكفِّنُوهُ في ثَْوبَْيِه َوالَ تُِمسُّ فَإِنه َّللاه

   . يَْبَعثُهُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة ُملَبًِّدا

ِحيِح َعْن أَبِى النُّْعَماِن وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن أَبِى َكاِمٍل ِكالَهَُما َعْن أَبِى  َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

   . ُدوَن ِذْكِر الَْوْجهِ  َعَوانَةَ َوَكَذلَِك أَْخَرَجاهُ ِمْن َحِديِث هَُشْيٍم َعْن أَبِى بِْشرٍ 

ةً بِِوفَاِق أَبِى َعَوانَةَ َوهَُشْيٍم قَاَل ُشْعبَةُ  ثَنِى بَْعَد َذلَِك   : َوَرَواهُ ُشْعبَةُ َعْن أَبِى بِْشٍر َمره ثُمه إِنههُ َحده

ْبِن ُجبَْيٍر َكَما َرَواهُ اْلَجَماَعةُ  َوَرَواهُ اْلَحَكُم ْبُن ُعتَْيبَةَ َعْن َسِعيدِ   . َخاِرٌج َرْأُسهُ َوَوْجهُهُ   : فَقَالَ 

ةَ َعْن َسِعيِد ْبِن   . لَْيَس فِيِه ِذْكُر اْلَوْجهِ  َوَرَواهُ إِْبَراِهيُم ْبُن أَبِى َوَرَواهُ إِْبَراِهيُم ْبُن أَبِى ُحره

ُروا َوْجهَ   : ُجبَْيٍر َعِن اْبِن َعبهاٍس أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  ُروا َوَخمِّ هُ َوالَ تَُخمِّ

بِيُع أَْخبََرنَا  . َرْأَسهُ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره  أَْخبََرنَاهُ أَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َحده

ةَ فََذكَ  افِِعىُّ َعْن ُسْفيَاَن ْبِن ُعيَْينَةَ قَاَل َوَزاَد إِْبَراِهيُم ْبُن أَبِى ُحره َعْبُد   : أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمدَ   . َرهُ الشه

ِد ْبِن اْلَحَسِن اْلَعْدُل أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  ِ ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن   : َّللاه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن َجْعفٍَر اْلُمَزكِّى َحده ُمَحمه

ثَنَا َمالٌِك َعْن عَ  ثَنَا يَْحيَى ْبُن بَُكْيٍر َحده ِ ْبِن َعاِمِر إِْبَراِهيَم َحده ِ ْبِن أَبِى بَْكٍر َعْن َعْبِد َّللاه ْبِد َّللاه

َرأَْيُت ُعْثَماَن ْبَن َعفهاَن رضي َّللا عنه بِاْلَعْرِج َوهَُو ُمْحِرٌم في يَْوٍم   : ْبِن َربِيَعةَ أَنههُ قَالَ 

َصالِِح ْبُن َوأَْخبََرنَا أَبُو َصالِِح ْبُن أَبِى َوأَْخبََرنَا أَبُو   . َصائٍِف قَْد َغطهى َوْجهَهُ بِقَِطيفَِة أُْرُجَوانٍ 

ُد ْبُن َعْمٍرو ُكْشَمْرُد  ثَنَا ُمَحمه طَاِهٍر اْلَعْنبَِرىُّ أَْخبََرنَا َجدِّى يَْحيَى ْبُن َمْنُصوٍر اْلقَاِضى َحده

ثَنَا ُسلَْيَماُن ْبُن باِلٍَل َعْن يَْحيَى هَُو ابْ  ٍد قَاَل أَْخبََرنَا اْلقَْعنَبِىُّ َحده ُن َسِعيٍد َعِن اْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمه

أَنههُ َرأَى ُعْثَماَن ْبَن َعفهاَن رضي َّللا عنه ُمَغطِّيًا َوْجهَهُ َوهَُو   : أَْخبََرنِى اْلفَُرافَِصةُ ْبُن ُعَمْيرٍ 

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ َوأَْخبََرنَا أَبُو َسِعيِد ْبُن َوأَْخبََرنَا أَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى عَ   . ُمْحِرمٌ  ُد ْبُن   : ْمٍرو َحده ُمَحمه

افِِعىُّ أَْخبََرنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ َعْن َعْبدِ  بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه ْحَمِن  يَْعقُوَب أَْخبََرنَا الره الره

ُروَن أَنه ُعْثَماَن ْبَن َعفهاَن َوزِ   : ْبِن اْلقَاِسِم َعْن أَبِيهِ  يَد ْبَن ثَابٍِت َوَمْرَواَن ْبَن اْلَحَكِم َكانُوا يَُخمِّ
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ِ اْلبَْصِرىُّ   . ُوُجوهَهُْم َوهُْم ُحُرمٌ  أَْخبََرنَا أَبُو َطاِهٍر اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا أَبُو ُعْثَماَن َعْمُرو ْبُن َعْبِد َّللاه

ُد ْبُن َعْبِد اْلَوههاِب أَْخبََرنَ  ثَنَا ُمَحمه بَْيِر َعْن َجابٍِر َحده ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن أَبِى الزُّ ا يَْعلَى ْبُن ُعبَْيٍد َحده

يَْغتَِسُل اْلُمْحِرُم َويَْغِسُل ثِيَابَهُ َويَُغطِّى أَْنفَهُ ِمَن اْلُغبَاِر َويَُغطِّى َوْجهَهُ   : رضي َّللا عنه قَالَ 

   . َوهَُو نَائٌِم َوَخالَفَهُْم اْبُن ُعَمرَ 

ُد ْبُن إِْبَراِهيأَْخبَرَ  ثَنَا ُمَحمه َم نَا ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن قَتَاَدةَ أَْخبََرنَا أَبُو َعْمِرو ْبُن نَُجْيٍد َحده

ِ ْبَن ُعَمَر َكاَن يَقُولُ  ثَنَا َمالٌِك َعْن نَافٍِع أَنه َعْبَد َّللاه ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر َحده ْقنِ   : َحده ِمَن  َما فَْوَق الذه

ْرهُ اْلُمْحِرمُ  ْأِس فاَلَ يَُخمِّ    . الره

  َمِن اْحتَاَج إِلَى تَْغِطيَِة َرْأَسهُ أَْو لُْبِس َمِخيٍط أَْو إِلَى َدَواٍء فِيِه ِطيبٌ   : باب

ُروَرِة َواْفتََدى اْستِْدالاَلً بَِحِديِث َكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ الهِذى يَِرُد بَْعدَ  ُ  فََعَل َذلَِك لِلضه هََذا إِْن َشاَء َّللاه

   . َوُرِوَى في َذلَِك َعِن اْبِن ُعَمَر َوابِْن َعبهاسٍ 

  َمِن اْحتَاَج إِلَى َحْلِق َرْأِسِه لأِلََذى َحلَقَهُ َواْفتََدى  : باب

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن يَْعقُو  : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن إِْسَحاَق ُمَحمه ثَنَا ُمَحمه َب َحده

ِ ْبُن يُوُسَف أَْخبََرنَا َمالٌِك َعْن ُحَمْيِد ْبِن قَْيٍس َعْن ُمَجاِهٍد َعْن َعْبدِ  َغانِىُّ أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه  الصه

ِ صلى َّللا علي ْحَمِن ْبِن أَبِى لَْيلَى َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ َعْن َرُسوِل َّللاه لََعلهَك   : ه وسلم قَالَ الره

كَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم  : فَقُْلتُ   . آَذاَك هََوامُّ ِ فَقَاَل َرُسوُل َّللاه اْحلِْق َرْأَسَك  )   : نََعْم يَا َرُسوَل َّللاه

   . َوُصْم ثاَلَثَةَ أَيهاٍم أَْو أَْطِعْم ِستهةَ َمَساِكيَن أَْو اْنُسْك َشاةً 

ِ ْبِن يُوُسفَ َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ  ِحيِح َعْن َعْبِد َّللاه ِد ْبِن   : أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمدَ   . فِي الصه ِ ْبُن ُمَحمه َعْبُد َّللاه

 ِ ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن َعْبِد اْلَوههابِ   : اْلَحَسِن اْلَعْدُل َحده ثَنَا ُمَحمه ْيبَانِىُّ َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب الشه  ُمَحمه

ثَنَا َمالُِك ْبُن أَنٍَس َعْن َعْبِد اْلَكِريِم اْلَجَزِرىِّ َعْن ُمَجاِهٍد َعنْ   أَْخبََرنَا اْلُحَسْيُن ْبُن اْلَولِيِد َحده

ْحَمِن ْبِن أَبِى لَْيلَى َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ  ِ صلى َّللا عليه   : َعْبِد الره أَنههُ َكاَن َمَع َرُسوِل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم أَْن يَْحلَِق َرْأَسهُ وسلم ُمْحِرمً  ا فَآَذاهُ اْلقَْمُل في َرأِْسِه فَأََمَرهُ َرُسوُل َّللاه

 ُصْم ثاَلَثَةَ أَيهاٍم أَْو أَْطِعْم ِستهةَ َمَساِكيَن لُِكلِّ ِمْسِكيٍن ُمدٌّ ِمْن َشِعيٍر أَِو اْنُسْك َشاةً أَىه َذلِكَ   : َوقَالَ 

َدهُ اْلُحَسْيُن ْبُن اْلَولِيِد النهْيَسابُوِرىُّ َعْن َمالِكٍ   . َعْنكَ  فََعْلَت أَْجَزأَ     . َجوه

َوَكَذلَِك َرَواهُ اْبُن َوْهٍب َعْن َمالٍِك َوَرَواهُ َجَماَعةٌ َعْن َمالٍِك ُدوَن ِذْكِر ُمَجاِهٍد في إِْسنَاِدِه 

ِعيِر في ِرَوايَِة اْلُحَسْيِن ْبِن اْلوَ     . لِيِد ُدوَن َغْيِرهِ َوِذْكُر الشه

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n91&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n91&p1#TOP
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ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ في ِكتَاِب اْلَمنَاقِِب َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا   : َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

افِِعىُّ أَْخبََرنَا ُسْفيَاُن يَْعنِى اْبَن عُ  بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه يَْينَةَ َعْن َعْبِد اْلَكِريِم َعْن الره

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا  ُمَجاِهٍد َعِن اْبِن أَبِى لَْيلَى َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ ح وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا ُسفْ  ثَنَا اْبُن أَبِى ُعَمَر َحده ثَنَا أَبُو ُخبَْيٍب َحده يَاُن َعِن اْبِن أَبِى نَِجيٍح إِْسَماِعيُل ْبُن أَْحَمَد َحده

أَنه َرُسوَل   : َوأَيُّوَب َوُحَمْيٍد َوَعْبِد اْلَكِريِم َعْن ُمَجاِهٍد َعِن اْبِن أَبِى لَْيلَى َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ 

ةَ َوهَُو مُ  ِ صلى َّللا عليه وسلم َمره بِِه َوهَُو بِاْلُحَدْيبِيَِة قَْبَل أَْن يَْدُخَل َمكه ْحِرٌم َوهَُو يُوقُِد َّللاه

َك هَِذهِ   : تَْحَت قِْدٍر لَهُ َواْلقَْمُل يَتَهَافَُت َعلَى َوْجِهِه فَقَالَ  فَاْحلِْق   : نََعْم قَالَ   : قُْلتُ   .  ؟ أَتُْؤِذيَك هََوامُّ

  . ثاَلَثَةَ أَيهاٍم أَِو اْنُسْك نَِسيَكةً َرْأَسَك َوأَْطِعْم فََرقًا بَْيَن ِستهةَ َمَساِكيَن َواْلفََرُق ثاَلَثَةُ آُصٍع أَْو ُصْم 

   . لَْفظُ َحِديِث اْبِن أَبِى ُعَمرَ   . أَِو اْذبَْح َشاةً   : َوقَاَل اْبُن أَبِى نَِجيحٍ 

ِحيِح َعِن اْبِن أَبِى ُعَمَر َوأَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ ِمْن أَْوُجٍه أَُخَر َعِن اْبِن أَبِى  َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

   . نَِجيٍح َوأَيُّوبَ 

ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن إِْسَحاَق أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن قُتَْيبَةَ قَ  ِ اْلَحافِظُ َحده اَل أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ِد ْبِن يَْحيَى َوَجْعفَُر ْبُن مُ  ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُد َوأَْخبََرنَا ُمَحمه ٍد التُّْرُك َوُمَحمه َحمه

ِ َعْن َخالٍِد َعْن أَبِ  ثَنَا يَْحيَى ْبُن يَْحيَى أَْخبََرنَا َخالُِد ْبُن َعْبِد َّللاه ى ْبُن َعْمٍرو ُكْشَمْرُد قَالُوا َحده

ْحَمِن ْبِن أَبِى لَْيلَى َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ  ِ   : قاِلَبَةَ َعْن َعْبِد الره  صلى َّللا عليه أَنه َرُسوَل َّللاه

ِ صلى َّللا   : قَالَ   .  ؟ آَذاَك هََوامُّ َرْأَسكَ   : وسلم َمره بِِه َزَمَن اْلُحَدْيبِيَِة فَقَالَ  نََعْم فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاه

ُصٍع ِمْن تَْمٍر ِستهةَ اْحلِْق ثُمه اْذبَْح نُُسًكا أَْو ُصْم ثاَلَثَةَ أَيهاٍم أَْو أَْطِعْم ثاَلَثَةَ آ )   : عليه وسلم

   . َمَساِكينَ 

ِحيِح َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى    . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ْحَمِن ْبِن أَبِى لَْيلَى ْعبِىُّ َعْن َعْبِد الره َوَرَواهُ اْلَحَكُم ْبُن ُعتَْيبَةَ َوَرَواهُ اْلَحَكُم   . َوبَِمْعنَاهُ َرَواهُ الشه

ْحَمِن ْبِن أَبِى لَْيلَى َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ قَالَ ْبُن ُعتَْيبَةَ عَ  أََصابَنِى هََوامُّ في َرْأِسى   : ْن َعْبِد الره

 ُ ْفُت َعلَى بََصِرى فَأَْنَزَل َّللاه ِ صلى َّللا عليه وسلم َعاَم اْلُحَدْيبِيَِة َحتهى تََخوه َوأَنَا َمَع َرُسوِل َّللاه

ِ   ( َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضا أَْو بِِه أًَذى ِمْن َرْأِسِه فََمْن  ) َعزه َوَجله في  اآليَةَ فََدَعانِى َرُسوُل َّللاه

اْحلِْق َرْأَسَك َوُصْم ثاَلَثَةَ أَيهاٍم أَْو أَْطِعْم ِستهةَ َمَساِكيَن فََرقًا ِمْن   : صلى َّللا عليه وسلم فَقَاَل لِى

وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر   . َرْأِسى ثُمه نََسْكتُ  فََحلَْقتُ   . َزبِيٍب أَِو اْنُسْك َشاةً  أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعلِىٍّ الرُّ

ثَنَا أَبِى َعِن اْبِن إِ  ثَنَا يَْعقُوُب َحده ُد ْبُن َمْنُصوٍر َحده ثَنَا ُمَحمه ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ْسَحاَق ْبُن َداَسهَ َحده

ثَنِى أَبَاُن يَْعنِى أَْخبََرنَاهُ أَبُو   : أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعلِىٍّ   . اْبِن َصالِح َعِن اْلَحَكِم ْبِن ُعتَْيبَةَ فََذَكَرهُ  َحده

ثَنَا أَبُو بَْكرٍ   : َعلِىٍّ  وْذبَاِرىُّ َحده ٍد الرُّ ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن َمْحُمَوْيِه اْلَعْسَكِرىُّ   : اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمه ُمَحمه

ثَنَا ُشْعبَةُ َعْن َعْبدِ بِاْلبَ  ثَنَا آَدُم ْبُن أَبِى إِيَاٍس َحده ٍد اْلقاَلَنِِسىُّ َحده ثَنَا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمه  ْصَرِة َحده

ِ ْبَن َمْعقٍِل يَقُولُ  ْحَمِن ْبِن األَْصبِهَانِىِّ قَاَل َسِمْعُت َعْبَد َّللاه قََعْدُت إِلَى َكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ في   : الره

فَفِْديَةٌ ِمْن ِصيَاٍم أَْو َصَدقٍَة أَْو  ) َذا اْلَمْسِجِد يَْعنِى َمْسِجَد اْلُكوفَِة فََسأَْلتُهُ َعْن قَْولِِه تََعالَى هَ 
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ِ صلى َّللا عليه وسلم َواْلقَْمُل يَتَنَاثَُر َعلَى َوْجِهى فَقَالَ   : قَالَ   ( نُُسكٍ  َما   : ُحِمْلُت إِلَى َرُسوِل َّللاه

ُصْم ثاَلَثَةَ أَيهاٍم أَْو أَْطِعْم ِستهةَ   : الَ فَقَالَ   : فَقُْلتُ   .  ؟ َرى اْلَجْهَد بَلََغ ِمْنَك هََذا أَفَتَِجُد َشاةً ُكْنُت أُ 

فَنََزلَْت هَِذِه اآليَةُ في   : قَاَل َكْعبٌ   . َمَساِكيَن لُِكلِّ ِمْسِكيٍن نِْصَف َصاٍع ِمْن طََعاٍم َواْحلِْق َرْأَسكَ 

ةً َخا ةً َوْهَى لَُكْم َعامه    . صه

ِحيِح َعْن آَدَم َوأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن َوْجٍه آَخَر َعْن ُشْعبَةَ     . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ِ ْبِن َمْعقٍِل َعْن َكْعٍب في هََذا اْلَحِديِث قَاَل أَْطِعمْ  ْعبِىِّ َعْن َعبِْد َّللاه ِستهةَ  َوَرَواهُ أَْشَعُث َعِن الشه

   . َمَساِكيَن ثاَلَثَةَ آُصٍع ِمْن تَْمرٍ 

  لُْبِس اْلُمْحِرِم َوِطيبِِه َجاِهالً أَْو نَاِسيًا إِلْحَراِمهِ   : باب

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو أَْحَمدَ  ِد ْبُن اْلَحَسِن اْلِمْهَرَجانِىُّ َوأَ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ ْبُن ُمَحمه بُو َعْبُد َّللاه

ِ   : نَْصرٍ  ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا   : أَْحَمُد ْبُن َعلِىِّ ْبِن أَْحَمَد اْلفَاِمىُّ قَالُوا َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

اُم ْبُن يَْحيَى أَْخبََرنَا عَ  ِ أَْخبََرنَا يَِزيُد ْبُن هَاُروَن أَْخبََرنَا هَمه طَاُء ْبُن أَبِى إِْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد َّللاه

أَنه َرُجالً أَتَى النبي صلى َّللا عليه وسلم   : َربَاٍح َعْن َصْفَواَن ْبِن يَْعلَى ْبِن أَُميهةَ َعْن أَبِيهِ 

ْفَرِة فَقَالَ  اٌم أَْو قَاَل أَثَُر الصُّ يَا   : َوهَُو بِاْلِجْعَرانَِة َوَعلَْيِه ُجبهةٌ َوَعلَْيِه أَثَُر اْلَخلُوِق قَاَل هَمه

ِ َكْيَف تَأُْمُرنِى أَْن أَْصنََع في ُعْمَرتِى ُ َعلَى النبي صلى َّللا عليه   : قَالَ   ؟ َرُسوَل َّللاه فَأَْنَزَل َّللاه

ِ صلى َّللا   : فَُستَِر بِثَْوٍب قَاَل َوَكاَن يَْعلَى يَقُولُ   : وسلم قَالَ  َوِدْدُت لَْو أَنِّى قَْد َرأَْيُت َرُسوَل َّللاه

ِ صلى َّللا   : سلم َوقَْد نََزَل َعلَْيِه اْلَوْحُى قَاَل فَقَاَل ُعَمرُ عليه و َك أَْن تَْنظَُر إِلَى َرُسوِل َّللاه أَيَُسرُّ

قَاَل فََرفََع طََرَف الثهْوِب فَنَظَْرُت إِلَْيِه َولَهُ   . نََعمْ   : عليه وسلم َوقَْد أُْنِزَل َعلَْيِه اْلَوْحُى قُْلتُ 

َى َعْنهُ قَالَ َغِطيطٌ قَاَل  ا ُسرِّ اٌم أَْحِسبُهُ َكَغِطيِط اْلبَْكِر فَلَمه ائَِل َعِن اْلُعْمَرِة اْخلَْع   : هَمه أَْيَن السه

ْفَرِة َواْصنَْع في ُعْمَرتَِك َكَما  َعْنَك هَِذِه اْلُجبهةَ َواْغِسْل َعْنَك أَثََر اْلَخلُوِق أَْو قَاَل أَثََر الصُّ

كِ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو النهْضِر   . تَْصنَُع في َحجِّ ِ َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبُد َّللاه َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبُد َّللاه

اٌم فََذَكَرهُ بِإِْسنَاِدِه وَ  ثَنَا هَمه وٍخ َحده ثَنَا َشْيبَاُن ْبُن فَرُّ ُد ْبُن نَْصٍر َحده ثَنَا ُمَحمه َمْعنَاهُ قَاَل اْلفَقِيهُ َحده

َى َعْنهُ قَالَ فَ  ا ُسرِّ ْفَرةَ أَْو قَاَل أَثََر اْلَخلُوِق َواْخلَْع   : لَمه ائُِل َعِن اْلُعْمَرِة اْغِسْل َعْنَك الصُّ أَْيَن السه

كِ     . َعْنَك ُجبهتََك َواْصنَْع في ُعْمَرتَِك َما أَْنَت َصانٌِع في َحجِّ

ِحيِح َعْن َشْيبَاَن ْبنِ  وٍخ َوَرَواهُ اْلبَُخاِرىُّ َعْن أَبِى نَُعْيٍم َوأَبِى اْلَولِيِد  َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه فَرُّ

اٍم َوأَْخَرَجاهُ ِمْن َحِديِث اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعطَاءٍ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو   . َعْن هَمه َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن َوأَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِسْ  ُد ْبُن يَْعقُوَب   : َحاَق قَالُوا َحده ُمَحمه

ِ ا افِِعىُّ أَْخبََرنَا ُسْفيَاُن ح وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه ْلَحافِظُ أَْخبََرنَا الره

ُد ْبُن يَْعقُوَب ْبِن يُوُسَف  ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن أَبِى طَالٍِب أَْخبََرنَا اْبُن أَبِى ُعَمَر أَْخبََرنَا ُمَحمه َحده

ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر َعْن َعطَاٍء َعْن َصْفَواَن ْبِن يَْعلَى َعْن أَبِيِه قَالَ  أَتَى النبي   : َحده

ْنَد النبي صلى َّللا عليه وسلم َوَعلَيِْه صلى َّللا عليه وسلم َرُجٌل َوهَُو بِاْلِجْعَرانَِة َوأَنَا عِ 
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ٌخ بِاْلَخلُوِق فَقَالَ  إِنِّى أَْحَرْمُت بِاْلُعْمَرِة َوَعلَىه هََذا َوأَنَا   : ُمقَطهَعاٌت يَْعنِى ُجبهةً َوهَُو ُمتََضمِّ

ٌخ بِاْلَخلُوِق فَقَاَل النبي صلى َّللا عليه وسلم كِ  َما ُكْنَت َصانًِعا في )   : ُمتََضمِّ أَْنِزُع   : قَالَ   . َحجِّ

َما ُكْنَت  )   : َعنِّى هَِذِه الثِّيَاَب َوأَْغِسُل َعنِّى هََذا اْلَخلُوَق فَقَاَل النبي صلى َّللا عليه وسلم

ِك فَاْصنَْعهُ في ُعْمَرتِكَ     . لَْفظُ َحِديِث اْبِن أَبِى ُعَمرَ   . َصانًِعا في َحجِّ

ِحيحِ  َعِن اْبِن أَبِى ُعَمَر َوأَْخَرَجهُ أَْيًضا ِمْن َحِديِث قَْيِس ْبِن َسْعٍد َوَربَاِح  َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ   . ْبِن أَبِى َمْعُروٍف َعْن َعطَاءٍ  ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن   : َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

دٍ  ثَنَا أَبُو ُمَحمه ثَنَا َعْبُد   : يَْعقُوَب َحده ٌد يَْعنِى اْبَن ُعبَْيٍد َحده ثَنَا ُمَحمه اْلَحَسُن ْبُن َعلِىِّ ْبِن َعفهاَن َحده

َسأَْلُت ُعَمَر رضي َّللا   : اْلَملِِك ْبُن أَبِى ُسلَْيَماَن َعْن َعطَاٍء َعْن يَْعلَى ْبِن أَُميهةَ اْلقَُرِشىِّ قَالَ 

 عليه وسلم إَِذا نََزَل َعلَْيِه اْلقُْرآَن فَبَْينَا نَْحُن َمَعهُ في َسفٍَر إِْذ عنه أَْن يُِريَنَِى النبي صلى َّللا

ِ إِنِّى أَْحَرْمُت بِاْلُعْمَرِة َوإِنه   : أَتَاهُ َرُجٌل َعلَْيِه ُجبهةٌ بِهَا َرْدٌع ِمْن َزْعفََراٍن فَقَالَ  يَا َرُسوَل َّللاه

ْنهُ النبي صلى َّللا عليه وسلم َوأُْنِزَل َعلَْيِه اْلَوْحُى فََذَكَر النهاَس يَْسَخُروَن ِمنِّى فََسَكَت عَ 

ائُِل َعِن اْلُعْمَرةِ   : اْلَحِديَث قَاَل ثُمه قَالَ  ُجُل فَقَالَ   . أَْيَن السه اْنَزْع َعْنَك ُجبهتََك هَِذِه َوَما   : فَقَاَم الره

َك إَِذا أَْحَرْمَت فَاْصنَ  َر َعْبُد اْلَملِِك بِإِْسنَاِدِه فَلَْم يَْذُكْر   . ْعهُ في ُعْمَرتِكَ ُكْنَت َصانًِعا في َحجِّ قَصه

   . َصْفَواَن ْبَن يَْعلَى فِيهِ 

ُجِل يُْحِرُم في قَِميٍص أَْو ُجبهٍة فَيَْنَزُعهَا نَْزًعا َوالَ يَُشقُّتهُا  : باب   الره

افِِعىُّ  ِ صلى َّللا  : قَاَل الشه  عليه وسلم أََمَر َصاِحَب اْلُجبهِة أَْن يَْنَزَعهَا َولَْم يَأُْمْرهُ ألَنه َرُسوَل َّللاه

ثَنَا يُونُُس   : َوأَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ   . بَِشقِّهَا ِ ْبُن َجْعفٍَر َحده ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن فُوَرَك أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا أَبُو َداُوَد الطه  ثَنَا ُشْعبَةُ َعْن قَتَاَدةَ َعْن َعطَاٍء َعْن يَْعلَى اْبِن ُمنَيهةَ ْبُن َحبِيٍب َحده يَالِِسىُّ َحده

أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم َرأَى َرُجالً َعلَْيِه ُجبهةٌ َعلَْيهَا أَثَُر َخلُوٍق أَْو   : رضي َّللا عنه

كَ اْخلَْعهَا َعْنَك َواْجَعْل في ُعْمَرتِ   : ُصْفَرٍة فَقَالَ    : قَاَل قَتَاَدةُ فَقُْلُت لَِعطَاءٍ   . َك َما تَْجَعُل في َحجِّ

ُ َعزه َوَجله الَ يُِحبُّ اْلفََسادَ   : ُشقههَا قَالَ   : ُكنها نَْسَمُع أَنههُ قَالَ  َوأَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ   . هََذا فََساٌد َوَّللاه

ُد ْبُن  وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه ثَنَا أَبُو َعَوانَةَ الرُّ ُد ْبُن ِعيَسى َحده ثَنَا ُمَحمه ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده بَْكٍر َحده

اِج َعْن َعطَاٍء َعْن َصْفَواَن ْبِن  َعْن أَبِى بِْشٍر َعْن َعطَاٍء َعْن يَْعلَى ْبِن أَُميهةَ َوهَُشْيٌم َعِن اْلَحجه

ِة قَا فََخلََعهَا ِمْن   . اْخلَْع ُجبهتَكَ  )   : َل فَقَاَل النبي صلى َّللا عليه وسلميَْعلَى َعْن أَبِيِه بِهَِذِه اْلقِصه

وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا   . َرْأِسِه َوَساَق اْلَحِديثَ  وْذبَاِرىُّ َوأَْخبََرنَا َبُو َعلِىٍّ الرُّ َوأَْخبََرنَا َبُو َعلِىٍّ الرُّ

ثَنَا أَبُو َداُودَ  ُد ْبُن بَْكٍر َحده ثَنَا  ُمَحمه ِ ْبِن َمْوهٍَب اْلهَْمَدانِىُّ َحده ثَنَا يَِزيُد ْبُن َخالِِد ْبِن َعْبِد َّللاه َحده

وُل اللهْيُث َعْن َعطَاِء ْبِن أَبِى َربَاٍح َعِن اْبِن يَْعلَى َعْن أَبِيِه بِهََذا اْلَخبَِر قَاَل فِيِه قَاَل فَأََمَرهُ َرسُ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم أَْن  تَْيِن أَْو ثاَلَثًا َوَساَق اْلَحِديثَ َّللاه    . يَْنِزَعهَا نَْزًعا َويَْغتَِسَل َمره

  *** كتاب: السنن الكبير
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  التالى <<  222  من  12  >> السابق  الفهرس  صفحة البداية
 
 

ْيَحاِن بَأًْسا  : باب   َمْن لَْم يََر بَِشمِّ الره

ِد ْبِن قُوْهيَاَر قَ  االَ أَْخبََرنَا أَبُو طَاِهٍر اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا أَبُو ُعْثَماَن اْلبَْصِرىُّ َواْلَعبهاُس ْبُن ُمَحمه

ُد ْبُن َعْبِد اْلَوههابِ  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن أَيُّوَب َعْن ِعْكِرَمةَ َعِن  َحده أَْخبََرنَا يَْعلَى ْبُن ُعبَْيٍد َحده

ْيَحانِ   : اْبِن َعبهاسٍ     . أَنههُ َكاَن الَ يََرى بَأًْسا لِْلُمْحِرِم بَِشمِّ الره

هُ لِْلُمْحِرمِ   : باب   َمْن َكِرهَ َشمه

ِ الْ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن   : َحافِظُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َحده ُمَحمه

ثَنَا يَْحيَى ْبُن أَبِى طَالٍِب أَْخبََرنَا َعْبُد اْلَوههاِب ْبُن َعطَاٍء أَْخبََرنَا اْبُن ُجَرْيٍج َعْن  يَْعقُوَب َحده

بَْيرِ  هُ اْلُمْحِرُم  أَنههُ َسِمعَ   : أَبِى الزُّ ْيَحاِن أَيَُشمُّ ِ رضي َّللا عنه يُْسأَُل َعِن الره َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاه

ْهِن فَقَالَ     . الَ   : َوالطِّيِب َوالدُّ

ثَنَا يَْحيَى أَْخبََرنَا عَ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس َحده ِ َوأَبُو َسِعيٍد قَاالَ َحده ْبُد اْلَوههاِب َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ْيَحاِن لِْلُمْحِرمِ   : أَْخبََرنَا َسِعيٌد َعْن أَيُّوَب َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمرَ     . أَنههُ َكاَن يَْكَرهُ َشمه الره

  اْلُمْحِرِم يَْدِهُن َجَسَدهُ َغْيَر َرأِْسِه َولِْحيَتِِه بَِما لَْيَس بِِطيبٍ   : باب

دٍ أَْخبََرنَا أَبُو طَاهِ  ِ ْبُن   : ٍر اْلفَقِيهُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَِراَءةً َعلَْيِهَما َوأَبُو ُمَحمه َعْبُد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ُد ْبُن إِْسَحاَق   : يُوُسَف األَْصبَهَانِىُّ إِْمالًَء قَالُوا َحده ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

َغا اُد ْبُن َسلََمةَ َعْن فَْرقٍَد َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر الصه نِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو َسلََمةَ اْلُخَزاِعىُّ أَْخبََرنَا َحمه

أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم ادههََن بَِزْيٍت َغْيِر ُمقَتهٍت َوهَُو ُمْحِرٌم يَْعنِى   : َعِن اْبِن َعبهاسٍ 

   . يَْذُكِر اْبُن يُوُسَف تَْفِسيَرهُ  َغْيَر ُمطَيهٍب لَمْ 

اِد ْبِن َسلََمةَ َعْن فَْرقٍَد َعْن َسِعيٍد  قَاَل اإِلَماُم أَْحَمُد َوَرَواهُ األَْسَوُد ْبُن َعاِمٍر َشاَذاُن َعْن َحمه

دٍ   . َعِن اْبِن ُعَمَر فََذَكَرهُ ِمْن َغْيِر تَْفِسيرٍ  ِ ْبُن يَْحيَى ْبِن َعْبِد اْلَجبهاِر َعْبُد   : أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه َّللاه

َماِدىُّ  ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصوٍر الره فهاُر َحده ٍد الصه كهِرىُّ بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمه ثَنَا السُّ  َحده

اِق أَْخبََرنَا ُسْفيَاُن أَْخبََرنِى أَْشَعُث ْبُن أَبِى  زه ْيبَانِىِّ قَالَ َعْبُد الره ةَ الشه ْعثَاِء َعْن ُمره ُكنها نَُمرُّ   : الشه

   . بِأَبِى َذرٍّ َونَْحُن ُمْحِرُموَن َوقَْد تََشقهقَْت أَْرُجلُنَا فَيَقُوُل اْدِهنُوهَا
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  اْلَحاجُّ أَْشَعُث أَْغبَُر فاَلَ يَْدِهُن َرْأَسهُ َولِْحيَتَهُ بَْعَد اإِلْحَرامِ   : باب

ثَنَا اْلَعبهاُس ْبُن أَْخبَ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ َحده لَِمىُّ ِمْن أَْصلِِه َحده ْحَمِن السُّ َرنَا أَبُو َعْبِد الره

ثَنَا يُونُُس ْبُن أَبِى إِْسَحاَق  ْحَمِن ْبِن َغْزَواَن أَبُو نُوٍح َحده ثَنَا َعْبُد الره وِرىُّ َحده ٍد الدُّ ُمَحمه

ِد ْبِن وأَْخبََرنَ  ثَنَا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن َصالِِح ْبِن هَانٍِئ َحده ثَنَا ُمَحمه ِ اْلَحافِظُ َحده ا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو نَُعْيمٍ  ثَنَا يُونُُس ْبُن أَبِى إِْسَحاَق َعْن ُمَجاِهٍد َعْن أَبِى   : نَْصٍر َحده اْلفَْضُل ْبُن ُدَكْيٍن َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم هَُرْيَرةَ  َ تََعالَى يُبَاِهى بِأَْهِل َعَرفَاٍت أَْهَل  )   : قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه إِنه َّللاه

َماِء فَيَقُوُل لَهُمُ    : َوفِى ِرَوايَِة أَبِى نُوٍح فَيَقُولُ   . اْنظُُروا إِلَى ِعبَاِدى َجاُءونِى ُشْعثًا ُغْبًرا  : السه

ثَنَا أَْحَمُد ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . بَاِدى هَُؤالَءِ اْنظُُروا إِلَى عِ  َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعبَْداَن َحده

ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن إِْبَراِهيَم اْلُخوِزىِّ ح وَ  ثَنَا أَبُو ُحَذْيفَةَ َحده ثَنَا تَْمتَاُم َحده فهاُر َحده أَْخبََرنَا ُعبَْيٍد الصه

ثَنَا َعلِ  أَبُو ُد ْبُن يُوُسَف اْلفَِرْبِرىُّ َحده ثَنَا ُمَحمه ىُّ ْبُن َسْعٍد اْلَمالِينِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد ْبُن َعِدىٍّ َحده

ُد ْبُن َعبهاِد بْ  ثَنِى ُمَحمه ثَنَا ِعيَسى ْبُن يُونَُس َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن يَِزيَد اْلُخوِزىِّ َحده ِن َخْشَرٍم َحده

قَاَم َرُجٌل إِلَى النبي صلى َّللا   : قََعْدنَا إِلَى اْبِن ُعَمَر فَتََذاَكْرنَا اْلَحجه فَقَاَل اْبُن ُعَمرَ   : َجْعفٍَر قَالَ 

بِيُل   : َوقَاَم آَخُر فَقَالَ   . الشهِعُث التهفِلُ   : قَالَ   ؟ َما اْلَحاجُّ   : عليه وسلم فَقَالَ  اُد ا  : قَالَ   ؟ َما السه لزه

اِحلَةُ  ِ أَىُّ اْلَحجِّ أَْفَضلُ   : َوقَاَم آَخُر فَقَالَ   . َوالره لَْفظُ َحِديٌث   . اْلَعجُّ َوالثهجُّ   : قَالَ   ؟ يَا َرُسوَل َّللاه

ِد ْبِن َعبهاِد ْبِن َجْعفٍَر الَْمْخُزوِمىِّ  َعِن اْبِن ُعَمَر  اْلَمالِينِىِّ َوفِى ِرَوايَِة اْبِن َعْبَداَن قَاَل َعْن ُمَحمه

. األَْشَعُث اْلَغبُِر التهفِلُ   : َوقَالَ     . َواْلبَاقِى بَِمْعنَاهُ   

  اْلُمْحِرِم يَأُْكُل اْلَخبِيصَ   : باب

ثَنَا أَبُو بَ  وفِىُّ َحده ُد   : ْكرٍ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر اْلَمشهاطُ أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن َجْعفَِر ْبِن أَبِى تَْوبَةَ الصُّ ُمَحمه

ثَنَا لَْيٌث  ثَنَا ُمْعتَِمٌر َحده ثَنَا يَْحيَى ْبُن َحبِيِب ْبِن َعَربِىٍّ َحده اُر اآلُملِىُّ َحده َعْن ْبُن اْلفَْضِل النهجه

ُكلُهُ الَ بَأَْس بِاْلَخبِيِص َواْلُخْشَكنَانَِج اْلُمَصفهِر يَأْ   : نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمَر رضي َّللا عنه قَالَ 

   . لَْيُث ْبُن أَبِى ُسلَْيٍم لَْيَس بِاْلقَِوىِّ   { ج }   . اْلُمْحِرمُ 

  اْلُعْصفُِر لَْيَس بِِطيبٍ   : باب

ِد ْبِن إِْسَحاَق ْبِن يََساَر َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمَر َمْرفُوًعا في النَِّساءِ    : قَْد َمَضى في ِرَوايَِة ُمَحمه

ا َوْلتَْلبَْس بَْعدَ  ِ ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمدَ   . َذلَِك َما أََحبهْت ِمْن أَْلَواِن الثِّيَاِب ُمَعْصفًَرا أَْو َخز ً َعْبُد َّللاه

ِد ْبِن اْلَحَسِن اْلِمْهَرَجانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  ُد بْ   : ُمَحمه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن َجْعفٍَر اْلُمَزكِّى َحده ُن ُمَحمه

ثَنَا َمالٌِك َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن أَْسَماَء بِْنِت أَبِى ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر َحده بَْكٍر  إِْبَراِهيَم َحده

أَنههَا َكانَْت تَْلبَُس اْلُمَعْصفََراِت اْلُمَشبهَعاِت َوِهَى ُمْحِرَمةٌ لَْيَس فِيهَا   : رضي َّللا عنهَما

   . هََكَذا َرَواهُ َمالِكٌ   . َزْعفََرانٌ 
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 َوَخالَفَهُ أَبُو أَُساَمةَ َوَحاتُِم ْبُن إِْسَماِعيَل َواْبُن نَُمْيٍر فََرَوْوهُ َعْن ِهَشاٍم َعْن فَاِطَمةَ َعْن أَْسَماءَ 

اجِ     . قَالَهُ ُمْسلُِم ْبُن اْلَحجه

ثَنَا أَبُو أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن أَْخبََرنَا أَ  ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمْكَرٍم َحده اُز َحده زه بُو َجْعفٍَر الره

اُز َعِن اْبِن أَبِى ُملَْيَكةَ  ثَنَا أَبُو َعاِمٍر اْلَخزه أَنه َعائَِشةَ رضي َّللا   : ُعبَْيِد ْبُن يُونَُس ْبِن ُعبَْيٍد َحده

َدةَ بِ  أَْحَمُد   : َوأَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ   . اْلُعْصفُِر اْلَخفِيِف َوِهَى ُمْحِرَمةٌ عنها َكانَْت تَْلبَُس الثِّيَاَب اْلُمَوره

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا   : ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا الره ُمَحمه

افِِعىُّ أَْخبََرنَا َسِعيُد ْبنُ  بَْيِر َعْن َجابٍِر أَنههُ َسِمَعهُ يَقُولُ  الشه   : َسالٍِم َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن أَبِى الزُّ

أَْخبََرنَا أَبُو   . الَ تَْلبَُس اْلَمْرأَةُ ثِيَاَب الطِّيِب َوتَْلبَُس الثِّيَاَب اْلُمَعْصفََرةَ الَ أََرى اْلُعْصفَُر ِطيبًا

ثَنَا  افِِعىُّ أَْخبََرنَا اْبُن ُعيَْينَةَ َعْن بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن َحده بِيُع أَْخبََرنَا الشه أَبُو اْلَعبهاِس أَْخبََرنَا الره

ِ ْبِن َجْعفٍَر   : َعْمٍرو َعْن أَبِى َجْعفٍَر قَالَ  أَْبَصَر ُعَمُر ْبُن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه َعلَى َعْبِد َّللاه

َجْيِن َوهَُو ُمْحرِ  فَقَاَل َعلِىُّ ْبُن أَبِى طَالٍِب رضي َّللا   ؟ َما هَِذِه الثِّيَابُ   : ٌم فَقَالَ ثَْوبَْيِن ُمَضره

نهةَ فََسَكَت ُعَمُر رضي َّللا عنه  : عنه    . َما إَِخاُل أََحًدا يَُعلُِّمنَا السُّ

ينَا َعْن نَافِعٍ  َوَرَوى أَبُو   . َوهُنه ُمْحِرَماتٌ  أَنه نَِساَء اْبِن ُعَمَر ُكنه يَْلبَْسَن اْلُمَعْصفََراتِ   : َوُروِّ

بهاِح َعِن الَْولِيِد َعْن َعلِىِّ ْبِن  ِد ْبِن الصه َداُوَد في َوَرَوى أَبُو َداُوَد في اْلَمَراِسيِل َعْن ُمَحمه

ِ صلى َّللا عليه وس  : َحْوَشٍب قَاَل َسِمْعُت َمْكُحوالً يَقُولُ  لم بِثَْوٍب َجاَءِت اْمَرأَةٌ إِلَى َرُسوِل َّللاه

ِ إِنِّى أُِريُد اْلَحجه فَأُْحِرُم في هََذا  : ُمَشبهٍع بُِعْصفٍُر فَقَالَتْ    : قَالَتْ   . لَِك َغْيُرهُ   : قَالَ   ؟ يَا َرُسوَل َّللاه

ٍد أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسيْ   . فَأَْحِرِمى فِيهِ   : قَالَ   . الَ  ثَنَا أَبُو أَْخبََرنَاهُ أَبُو بَْكِر ْبُن ُمَحمه اُوِدىُّ َحده ِن الده

ثَنَا أَبُو َداُوَد فََذَكَرهُ     . َعلِىٍّ اللُّْؤلُِؤىُّ َحده

َمْن َكِرهَ لُْبَس اْلَمْصبُوِغ بَِغْيِر ِطيٍب في اإِلْحَراِم َمَخافَةَ أَْن يََراهُ اْلَجاِهُل فَيَْذهَُب   : باب

ْبَغ َواِحٌد فَيَْلبَُس الْ    َمْصبُوَغ بِالطِّيبِ إِلَى أَنه الصِّ

ثَنَا أَبُو بَْكرٍ  ُد ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ َحده ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن َجْعفٍَر اْلُمَزكِّى َحده ُمَحمه

ثَنَا َمالٌِك َعْن نَافٍِع أَنههُ َسِمَع أَْسلََم َمْولَ  ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر َحده ى ُعَمَر ْبِن اْلَخطهاِب رضي إِْبَراِهيَم َحده

ِ ْبَن ُعَمرَ  ُث َعْبَد َّللاه أَنه ُعَمَر ْبَن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه َرأَى َعلَى طَْلَحةَ ْبِن   : َّللا عنه يَُحدِّ

ِ ثَْوبًا َمْصبُوًغا َوهَُو ُمْحِرٌم فَقَاَل لَهُ ُعَمُر رضي َّللا عنه اْلَمْصبُوُغ  َما هََذا الثهْوبُ   : ُعبَْيِد َّللاه

فَقَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطهاِب رضي َّللا   . يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن إِنهَما هَُو َمَدرٌ   : فَقَاَل طَْلَحةُ   ؟ يَا طَْلَحةُ 

ةٌ يَْقتَِدى بُِكُم النهاُس فَلَْو أَنه َرُجالً َجاِهالً َرأَى هََذا   : عنه ْهطُ أَئِمه إِنه   : الثهْوَب لَقَالَ إِنهُكْم أَيُّهَا الره

ْهطُ  ِ قَْد َكاَن يَْلبَُس الثِّيَاَب اْلُمْصبََغةَ في اإِلْحَراِم فاَلَ تَْلبَُسوا أَيُّهَا الره  َشْيئًا طَْلَحةَ ْبَن ُعبَْيِد َّللاه

   . ِمْن هَِذِه الثِّيَاِب اْلُمْصبََغةِ 

َجاِل   : باب   َوإِْن َكانُوا َغْيَر ُمْحِرِمينَ َكَراِهيَِة لُْبِس اْلُمَعْصفَِر لِلرِّ

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n92&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n92&p1#TOP
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ثَنَا اْلَحاِرُث ْبُن أَ  فهاُر َحده بِى أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

ثَنَا ِهَشاٌم ح وأَْخبََرنَا أَبُو َعبْ  ِ ْبُن بَْكٍر َحده ثَنَا َعْبُد َّللاه ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو بَْكِر أَُساَمةَ َحده ِد َّللاه

ثَنَا ُمَعاُذ ْبُن ِهَشامٍ  ُد ْبُن اْلُمثَنهى َحده ثَنَا ُمَحمه ِ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفيَاَن َحده ثَنِى ْبُن َعْبِد َّللاه  َحده

ُد ْبُن إِْبَراِهيَم ْبِن الْ  ثَنِى ُمَحمه َحاِرِث أَنه اْبَن َمْعَداَن أَْخبََرهُ أَنه ُجبَْيَر ْبَن أَبِى َعْن يَْحيَى قَاَل َحده

ِ ْبَن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص أَْخبََرهُ قَالَ  ِ صلى َّللا   : نُفَْيٍر أَْخبََرهُ أَنه َعْبَد َّللاه َرأَى َعلَىه َرُسوُل َّللاه

لَْفظُ َحِديِث أَبِى َعْبِد   . يَاِب اْلُكفهاِر فاَلَ تَْلبَْسهَاإِنه هَِذِه ِمْن ثِ   : عليه وسلم ثَْوبَْيِن ُمَعْصفََرْيِن فَقَالَ 

ِ َوفِى ِرَوايَِة اْبِن َعْبَدانَ  ثَهُ َوقَالَ   : َّللاه    . ثَْوبَْيِن أَْصفََرْينِ   : أَنه َخالَِد ْبَن َمْعَداَن َحده

ِد ْبِن اْلُمثَنهى ِحيِح َعْن ُمَحمه    . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

اُم ْبُن يَْحيَى َعْن يَْحيَى ْبِن أَبِى َكثِيٍر نَْحَو ِرَوايَِة ُمَعاِذ ْبِن ِهَشاوَ  ٍم َرَواهُ َعلِىُّ ْبُن اْلُمبَاَرِك َوهَمه

ِد   . َعْن أَبِيِه َعْن يَْحيَى ُد ْبُن إِْسَحاَق ْبِن يََساٍر َعْن ُمَحمه ُد ْبُن إِْسَحاَق َوَرَواهُ ُمَحمه َوَرَواهُ ُمَحمه

أَْخبََرنَاهُ أَبُو اْلَحَسِن ْبُن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن   . ْبِن إِْبَراِهيَم فَأَْخبََر أَنه َذلَِك َكاَن َوهَُو ُمْحِرمٌ 

ِد ْبِن إِْسَحاقَ  ثَنَا َعْبُد األَْعلَى َعْن ُمَحمه قهاُم َحده ثَنَا َعيهاٌش الره ثَنَا تَْمتَاٌم َحده ِد  ُعبَْيٍد َحده َعْن ُمَحمه

ثَهُ َعْن ُجبَْيِر ْبِن نُفَْيٍر اْلَحْضَرمِ  ىِّ ْبِن إِْبَراِهيَم ْبِن اْلَحاِرِث أَنه َخالَِد ْبَن َمْعَداَن اْلَكالَِعىه َحده

ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص بِبَْيِت اْلَمْقِدِس أَْو في اْلَمسْ   : قَالَ  ِجِد إِْذ طَلََع إِنِّى لََجالٌِس َمَع َعْبِد َّللاه

ِ ْبُن َعْمٍرو أَْحَرْمُت في ِمْثِل هََذا الثهْوِب فََرآهُ َعلَىه   : َرُجٌل َعلَْيِه ُمَعْصفََرةٌ ثِيَابُهُ فَقَاَل َعْبُد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم فَنَهَانِى َعْن لُْبِسِه ثُمه َرَجْعُت إِلَى اْلبَْيِت فََصنَْعُت بِِه صَ  نِيًعا َرُسوُل َّللاه

  . أَْوقَْدُت لَهُ تَنُّوًرا ثُمه طََرْحتُهُ فِيهِ   : َما الهِذى َصنَْعَت قَالَ   : َولََوِدْدُت أَنِّى َصنَْعُت َغْيَرهُ قَاَل قُْلتُ 

ِه فَأَْخبََر أَنههُ الَ  بَأَْس بَِذلَِك  َوَرَواهُ َعْمُرو ْبُن ُشَعْيٍب َوَرَواهُ َعْمُرو ْبُن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ

ِد ْبِن إِْسَحاَق   : لِلنَِّساِء أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ٍد اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه َعلِىُّ بُْن ُمَحمه

ثَنَا ِهَشاُم ْبنُ  ثَنَا ِعيَسى ْبُن يُونَُس َحده ٌد َحده ثَنَا ُمَسده ثَنَا يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب َحده اْلَغاِز َعْن  َحده

ِه قَالَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم ِمْن ثَنِيهِة   : َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ هَبَْطنَا َمَع َرُسوِل َّللاه

َجةٌ بُِعْصفٍُر فَ   : أََذاِخَر فََذَكَر اْلَحِديَث في َصالَتِِه قَالَ  َما   : قَالَ ثُمه اْلتَفََت إِلَىه َوَعلَىه َرْيطَةٌ ُمَضره

ْيطَةُ َعلَيْكَ  فََعَرْفُت َما َكِرهَ فَأَتَْيُت أَْهلِى َوهُْم يَْسُجُروَن تَنُّوًرا لَهُْم فَقََذْفتُهَا فِيِه ثُمه   .  ؟ هَِذِه الره

ْيطَةُ   : أَتَْيتُهُ اْلَغَد فَقَالَ  ِ َما فََعلَِت الره الَ َكَسْوتَهَا بَْعَض أَْهلَِك فَإِنههُ الَ أَفَ   : فَأَْخبَْرتُهُ قَالَ   . يَا َعْبَد َّللاه

دٍ   . بَأَْس بَِذلَِك لِلنَِّساءِ  َوَكاَن َعلِىُّ ْبُن أَبِى َوَكاَن َعلِىُّ ْبُن أَبِى طَالٍِب رضي َّللا   . َواللهْفظُ لُِمَسده

ِ اْلَحافِظُ وأَبُو َزَكِريها عنه يُِشيُر إِلَى أَنههُ يَْختَصُّ بِالنهْهِى َعْنهُ ُدوَن َغْيِرِه أَْخبََرنَا هُ أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ثَنَا أَبُو ُعْتبَةَ   : ْبُن أَبِى إِْسَحاَق قَاالَ َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده أَْحَمُد ْبُن اْلفََرِج   : ُمَحمه

ا حه ثَنَا الضه ثَنَا اْبُن أَبِى فَُدْيٍك َحده ِ ْبِن ُحنَْيٍن اْلِحْمِصىُّ َحده ُك ْبُن ُعْثَماَن َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن َعْبِد َّللاه

ِ ْبِن َعبهاٍس أَنه َعلِىه ْبَن أَبِى طَالٍِب رضي َّللا عنه قَالَ  نَهَانِى َرُسوُل   : َعْن أَبِيِه َعْن َعْبِد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َوالَ أَقُوُل نَهَاُكْم َعْن تََختُِّم ا لذههَِب َوَعِن لُْبِس اْلقِسِّىِّ َوَعِن لُْبِس َّللاه

ِم ِمَن اْلُمَعْصفَِر َوَعِن اْلقَِراَءِة َراِكًعا    . اْلُمفَده
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ِ َعِن اْبِن أَبِى فَُدْيكٍ  ِحيِح َعْن هَاُروَن ْبِن َعْبِد َّللاه ِ   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ اْلَحافِظُ حَ  ثَنَا َعلِىُّ ْبُن قَاِدٍم   : ده ُد ْبُن إِْسَحاَق َحده ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ِه َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ قَالَ  ْحَمِن ْبِن َمْوهٍَب َمِدينِىٌّ َعْن َعمِّ ِ ْبُن َعْبِد الره َخَرَج   : أَْخبََرنَا ُعبَْيُد َّللاه

ِ ْبِن َجْعفٍَر بِاْمَرأَتِِه فَبَاَت ِعْنَدهَا ثُمه ُعثْ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ا َواْبتَنَى ُمَحمه َماُن رضي َّللا عنه َحاج ً

ةَ فَأَتَى النهاَس َوهُْم بَِملٍَل قَْبَل أَْن يَُروُحوا قَاَل فََرآهُ ُعْثَماُن رضي َّللا عنه َوَعلَْيِه  َغَدا إِلَى َمكه

َمةٌ فَاْنتَهََرهُ َوأَفهَف َوقَالَ َرْدُع الطِّي تَْلبََس اْلُمْعَصفََر َوقَْد نَهَى   : ِب َوِمْلَحفَةٌ ُمَعْصفََرةٌ ُمفَده

ِ صلى َّللا عليه وسلم َعْنهُ قَاَل فَقَاَل لَهُ َعلِىٌّ رضي َّللا عنه ِ صلى   : َرُسوُل َّللاه إِنه َرُسوَل َّللاه

هََذا اإِلْسنَاٌد   . إِيهاهُ إِنهَما َعنَانِى أَنَا فََسَكَت ُعْثَماُن رضي َّللا عنه َّللا عليه وسلم لَْم يَْنهََك َوالَ 

ِحيَحِة َغْيُر َمْنُصوَصٍة  َوايَِة الصه ىٍّ َوُحْكُم َعلِىٍّ رضي َّللا عنه بِالتهْخِصيِص في الرِّ َغْيُر قَوِّ

ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص في نَهْ  ُ أَْعلَمُ َوَحِديُث َعْبِد َّللاه َجاِل َعْن َذلَِك َعامٌّ َوَّللاه    . ِى الرِّ

  اْلِحنهاِء لَْيَس بِِطيبٍ   : باب

ثَنَا أَبُو بَْكرٍ  ثَنَا يُونُُس ْبُن َحبِيٍب   : َحده ِ ْبُن َجْعفٍَر َحده ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن فُوَرَك أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا أَبُو َداُوَد ا اٍم الطهائِيهةُ قَالَتْ َحده ُد ْبُن مْهَزٍم أَْخبَْرتِنِى َكِريَمةُ بِْنُت هَمه ثَنَا ُمَحمه   : لطهيَالِِسىُّ َحده

يَا أُمه اْلُمْؤِمنِيَن َما تَقُولِيَن   : ُكنها في َمْسِجِد اْلَحَراِم َوَعائَِشةُ فِيِه فََجلَْسنَا إِلَْيهَا فَقَالَْت لَهَا اْمَرأَةٌ 

   . َكاَن َخلِيلِى الَ يُِحبُّ ِريَحهُ   : اْلِحنهاِء َواْلَخَضاِب قَالَتْ في 

   . َوَرَواهُ أَْيًضا يَْحيَى ْبُن أَبِى َكثِيٍر َعْن َكِريَمةَ بَِمْعنَاهُ في ِخَضاِب اْلِحنهاءِ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم يُِحبُّ  َوفِيِه َكالدِّالَلَِة َعلَى أَنه اْلِحنهاَء لَْيَس بِِطيٍب فَقَْد َكاَن َرُسولُ  َّللاه

   . الطِّيَب َوالَ يُِحبُّ ِريَح اْلِحنهاءِ 

  اْلُمْحِرِم الَ يَْحلُِق َشَعَرهُ َوالَ يَْقطَُعهُ َوَما يَِجُب في قَْطِعِه َوَحْلقِهِ   : باب

ُ تََعالَى  أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى   ( َمِحلههُ  َوالَ تَْحلِقُوا ُرُءوَسُكْم َحتهى يَْبلَُغ اْلهَْدىُ  ) قَاَل َّللاه

افِِعىُّ أَْخبََرنَا  بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره ُمْسلُِم ْبُن َعْمٍرو َحده

اِن َوفِى الثاَلَِث في الشه   : َخالٍِد َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعطَاٍء أَنههُ قَالَ  ْعَرتَْيِن ُمده ْعَرِة ُمدٌّ َوفِى الشه

   . فََصاِعًدا َدمٌ 

ينَا َعِن اْلَحَسِن اْلبَْصِرىِّ َوَعطَاٍء أَنههَُما قَاالَ  ُد   : َوُروِّ في ثاَلَِث َشَعَراٍت َدٌم، النهاِسى َواْلُمتََعمِّ

   . فِيهَا َسَواءٌ 

  ظُفَُرهُ اْلُمْحِرِم يَْنَكِسُر   : باب
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 ِ ثَنَا أَْحَمُد ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه اِمَغاِن َحده ينََوِرىُّ بِالده ِد ْبِن فَْنُجَوْيِه الدِّ اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمه

ثَنَا  ِ ْبِن َماهَاَن َحده ثَنَا يُوُسُف ْبُن َعْبِد َّللاه ِ َحده ثَنَا َجْعفَِر ْبِن َحْمَداَن ْبِن َعْبِد َّللاه أَبُو ُحَذْيفَةَ َحده

اَم َويَْنِزُع ِضْرَسهُ   : ُسْفيَاُن َعْن أَيُّوَب َعْن ِعْكِرَمةَ َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ  اْلُمْحِرُم يَْدُخُل اْلَحمه

ْيَحاَن َوإَِذا اْنَكَسَر ظُفَُرهُ طََرَحهُ َويَقُولُ  َ َعزه َوَجله الَ  أَِميطُوا َعْنُكُم األََذى فَإِنه   : َويَُشمُّ الره َّللاه

   . يَْصنَُع بِأََذاُكْم َشْيئًا

  اْلُمْحِرِم يَْكتَِحُل بَِما لَْيَس بِِطيبٍ   : باب

ثَنِى أَبُو اْلَحَسنِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا بِْشُر   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِد ْبِن َسْختَُوْيِه اْلَعْدُل َحده َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن أَيُّوَب ْبِن ُموَسى أَْخبََرنِى نُبَْيهُ ْبُن َوْهٍب قَالَ  ثَنَا اْلُحَمْيِدىُّ َحده   : ْبُن ُموَسى َحده

ِ ْبِن َمْعَمٍر َعْينَْيِه بَِملٍَل َوهَُو ُمْحِرٌم فَأَْرَسَل إِلَى أَبَاَن ْبِن ُعْثَما ِن َن بْ اْشتََكى ُعَمُر ْبُن ُعبَْيِد َّللاه

بِِر فَإِنِّى َسِمْعُت   : َعفهاَن يَْسأَلُهُ أَىُّ َشْىٍء يَُعالُِجهُ فَقَاَل لَهُ أَبَاُن ْبُن ُعْثَمانَ  اْضِمْدهَُما بِالصه

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  بِرِ   : ُعْثَماَن ْبَن َعفهاَن يُْخبُِر بَِذلَِك َعْن َرُسوِل َّللاه ُدهَُما بِالصه    . يَُضمِّ

َوأَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد   . اهُ ُمْسلٌِم َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن أَبِى َشْيبَةَ َوَغْيِرِه َعْن ُسْفيَاَن ْبِن ُعيَْينَةَ َروَ 

ثَنَا ِزيَاُد ْبُن ا فهاُر َحده ْلَخلِيِل َوأَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

ثَنَا َعْبُد اْلَواِرِث ْبُن َسِعيٍد َعْن أَيُّوَب ْبِن ُموَسى َعْن نُبَْيِه ْبِن وَ  ٌد َحده ثَنَا ُمَسده   : ْهبٍ التُّْستَِرىُّ َحده

ِ ْبِن َمْعَمٍر اْشتََكى َعْينَهُ َوهَُو ُمْحِرٌم فَأََراَد أَْن يَْكَحلَهَا فَأَ  َمَر أَبَاُن ْبُن أَنه ُعَمَر ْبَن ُعبَْيِد َّللاه

َدهَا بَِصبٍِر َوَزَعَم أَنه ُعْثَماَن رضي َّللا عنه َحدهَث َعِن النبي صلى َّللا عليه  ُعْثَماَن أَْن يَُضمِّ

ثَنِ   . وسلم أَنههُ َكاَن يَْفَعلُهُ  َمِد ْبُن َعْبِد اْلَواِرِث قَاَل َحده َمِد ْبُن َوَرَواهُ َعْبُد الصه ى َوَرَواهُ َعْبُد الصه

ثَنِى نُبَْيهُ ْبُن َوْهبٍ  ثَنَا أَيُّوُب ْبُن ُموَسى َحده ِ ْبِن َمْعَمٍر َرِمَدْت   : أَبِى َحده أَنه ُعَمَر ْبَن ُعبَْيِد َّللاه

بِِر َوَحدهَث عَ  َدهَا بِالصه ْن ُعْثَماَن َعْينُهُ فَأََراَد أَْن يَْكَحلَهَا فَنَهَاهُ أَبَاُن ْبُن ُعْثَماَن َوأََمَرهُ أَْن يَُضمِّ

أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعْبِد   . أَنههُ فََعَل َذلِكَ  )   : ْبِن َعفهاَن رضي َّللا عنه َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم

ثَنَا إِْسَحاُق ْبُن  ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َسلََمةَ َحده ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو اْلفَْضِل ْبُن إِْبَراِهيَم َحده َراِهيَم إِبْ َّللاه

َمِد ْبُن َعْبِد اْلَواِرِث فََذَكَرهُ     . أَْخبََرنَا َعْبُد الصه

ِحيِح َعْن إِْسَحاَق ْبِن إِْبَراِهيمَ     . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ٍد الصه  ثَنَا َعْبُد أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن اْلَعْدُل بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمه فهاُر َحده

ثَنَا أَبُو اْليََماِن أَْخبََرنَا ُشَعْيٌب قَاَل قَاَل نَافٌِع َكاَن اْبُن ُعَمَر يَقُولُ  الَ   : اْلَكِريِم ْبُن اْلهَْيثَِم َحده

ثَنَا  َوأَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبنُ   . يَْكتَِحُل اْلُمْحِرُم بَِشْىٍء فِيِه ِطيٌب َوالَ يَتََداَوى بِهِ  اْلَحَسِن اْلقَاِضى َحده

افِِعىُّ أَْخبََرنَا َسِعيُد ْبُن َسالِمٍ  بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه  َعِن اْبِن أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره

َذا َرِمَد َوهَُو ُمْحِرٌم أَْقطََر في أَنههُ َكاَن إِ   : ُجَرْيٍج َعْن أَيُّوَب ْبِن ُموَسى َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمرَ 

بَِر إِْقطَاًرا َوإِنههُ قَالَ  يَْكتَِحُل اْلُمْحِرُم بِأَىِّ ُكْحٍل إَِذا َرِمَد َما لَْم يَْكتَِحْل بِِطيٍب َوِمْن   : َعْينَْيِه الصه

   . اْبُن ُعَمَر اْلقَائِلُ   . َغْيِر َرَمدٍ 
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ِ الْ  ٍد قَالَ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُمَحمه َوَجْدُت   : َحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو َعْمِرو ْبُن َمطٍَر َحده

ثَنَا ُشْعبَةَ َعْن ُشَمْيَسةَ قَالَتِ  ثَنَا أَبِى َحده ِ ْبِن ُمَعاٍذ َحده اْشتََكْت َعْينِى   : في ِكتَابِى َعْن ُعبَْيِد َّللاه

اْكتَِحلِى بِأَىِّ ُكْحٍل ِشْئِت َغْيَر   : َعائَِشةَ أُمه اْلُمْؤِمنِيَن َعِن اْلُكْحِل فَقَالَتِ  َوأَنَا ُمْحِرَمةٌ فََسأَْلتُ 

ا إِنههُ لَْيَس بَِحَراٍم َولَِكنههُ ِزينَةٌ َونَْحُن نَْكَرهُهُ    : َوقَالَتْ اإِلْثِمِد أَْو قَالَْت َغْيَر ُكلِّ ُكْحٍل أَْسَوَد أَمه

   . تُِك بَِصبِِر فَأَبَْيتِ إِْن ِشْئِت َكَحلْ 

  ااِلْغتَِساِل بَْعَد اإِلْحَرامِ   : باب

ثَنَ  ثَنِى ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد َحده ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو النهْضِر اْلفَقِيهُ َحده ا اْلقَْعنَبِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ فِيَما قََرأَ َعلَى َمالٍِك ح وأَْخبََرنَ  ِ اْلَحافِظُ في آَخِريَن قَالُوا َحده   : ا أَبُو َعْبِد َّللاه

افِِعىُّ أَْخبََرنَا َمالٌِك َعْن َزْيِد بْ  بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا الره ِن أَْسلََم ُمَحمه

 ِ أَنه اْبَن َعبهاٍس َواْلِمْسَوَر ْبَن َمْخَرَمةَ اْختَلَفَا   :  ْبِن ُحنَْيٍن َعْن أَبِيهِ َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن َعْبِد َّللاه

  . الَ يَْغِسُل اْلُمْحِرُم َرأَْسهُ   : يَْغِسُل اْلُمْحِرُم َرْأَسهُ َوقَاَل اْلِمْسَورُ   : بِاألَْبَواِء فَقَاَل اْبُن َعبهاسٍ 

إِلَى أَبِى أَيُّوَب األَْنَصاِرىِّ فََوَجْدتُهُ يَْغتَِسُل بَْيَن اْلقَْرنَْيِن َوهَُو يُْستَُر فَأَْرَسلَنِى اْبُن َعبهاٍس 

ِ ْبُن   : فَقُْلتُ   ؟ َمْن هََذا  : بِثَْوٍب قَاَل فََسلهْمُت َعلَْيِه فَقَالَ  ِ ْبُن ُحنَْيٍن أَْرَسلَنِى إِلَْيَك َعْبُد َّللاه أَنَا َعْبُد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم يَْغِسُل َرأَْسهُ َوهَُو ُمْحِرٌم قَاَل َعبهاٍس لِ  يَْسأَلََك َكْيَف َكاَن َرُسوُل َّللاه

  : فََوَضَع أَبُو أَيُّوَب يََدهُ َعلَى الثهْوِب فَطَأْطَأَهُ َحتهى بََدا لي َرْأُسهُ ثُمه قَاَل إِلْنَساٍن يَُصبُّ َعلَْيهِ 

َك َرْأَسهُ بِيََدْيِه فَأَْقبََل بِِهَما َوأَْدبََر ثُمه قَالَ اْصبُْب فََصبه َعلَى َرأْسِ  هََكَذا   : ِه ثُمه َحره

   . لَْفظُ َحِديِث اْلقَْعنَبِىِّ   . يَْفَعلُ  ) َرأَْيتُهُ 

ِ ْبِن يُوُسَف وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن قُتَْيبَةَ كِ  ِحيِح َعْن َعْبِد َّللاه الَهَُما َعْن َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ   . َمالِكٍ  أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َحده

افِِعىُّ أَْخبََرنَا َسِعيُد ْبُن َسالٍِم َعِن اْبِن ُجَرْيٍج أَْخبَرَ  بِيُع أَْخبََرنَا الشه أَنه   : نِى َعطَاءٌ أَْخبََرنَا الره

بَْينََما ُعَمُر ْبُن اْلَخطهاِب رضي َّللا   : َصْفَواَن ْبَن يَْعلَى أَْخبََرهُ َعْن أَبِيِه يَْعلَى ْبِن أَُميهةَ أَنههُ قَالَ 

يَا   :  عنهعنه يَْغتَِسُل إِلَى بَِعيٍر َوأَنَا أَْستُُر َعلَْيِه بِثَْوٍب إِْذ قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطهاِب رضي َّللا

  : يَْعلَى اْصبُْب َعلَى َرْأِسى فَقُْلُت أَِميُر اْلُمْؤِمنِيَن أَْعلَُم فَقَاَل ُعَمُر ْبُن الَْخطهاِب رضي َّللا عنه

َ ثُمه أَفَاَض َعلَى َرأَْسهِ  َعَر إاِله َشَعثًا فََسمهى َّللاه ِ َما يَِزيُد اْلَماُء الشه َمُد ْبُن َوأَْخبََرنَا أَحْ   . َوَّللاه

افِِعىُّ  بِيُع أَْخبََرنَا الشه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس أَْخبََرنَا الره أَْخبََرنَا  اْلَحَسِن َوأَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن َحده

لي ُعَمُر ْبُن  اْبُن ُعيَْينَةَ َعْن َعْبِد اْلَكِريِم اْلَجَزِرىِّ َعْن ِعْكِرَمةَ َعِن اْبِن َعبهاٍس قَاَل ُربهَما قَالَ 

أَْخبََرنَا   . تََعاَل أُبَاقِيَك في اْلَماِء أَيُّنَا أَْطَوُل نَفًَسا َونَْحُن ُمْحِرُمونَ   : اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه

ثَنَ  ثَنَا أَْحَمُد ْبُن نَْجَدةَ َحده ُد ْبُن أَبُو نَْصِر ْبُن قَتَاَدةَ أَْخبََرنَا أَبُو اْلفَْضِل ْبُن َخِميُرَوْيِه َحده ا ُمَحمه

ِ ْبِن ُعَمرَ  ِ َعْن َسالٍِم َعْن َعْبِد َّللاه ثَنَا ُعبَْيُد َّللاه ثَنَا أَبِى َحده ِ ْبِن نَُمْيٍر َحده أَنه َعاِصَم ْبَن   : َعْبِد َّللاه

ْحَمِن ْبَن َزْيٍد َوقََعا في اْلبَْحِر يَتََماقاَلَِن يَُغيُِّب أََحُدهَُما  َرْأَس َصاِحبِِه َوُعَمُر ُعَمَر َوَعْبَد الره

   . يَْنظُُر إِلَْيِهَما فَلَْم يُْنِكْر َذلَِك َعلَْيِهَما
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ْأِس َواْلَجْسدِ   : باب اِم في اإِلْحَراِم َوَحكِّ الره   ُدُخوِل اْلَحمه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبَرَ  افِِعىُّ أَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق َحده بِيُع أَْخبََرنَا الشه نَا الره

اًما   : أَْخبََرنَا اْبُن أَبِى يَْحيَى َعْن أَيُّوَب ْبِن أَبِى تَِميَمةَ َعْن ِعْكِرَمةَ َعِن اْبِن َعبهاسٍ  أَنههُ َدَخَل َحمه

ُ بِأَْوَساِخنَا  : َوهَُو بِاْلُجْحفَِة َوهَُو ُمْحِرٌم َوقَالَ  أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحاِرِث   . َشْيئًا َما يَْعبَأُ َّللاه

ثَنَا َسْعَدانُ  ُد ْبُن َمْخلٍَد َحده ثَنَا ُمَحمه  ْبُن اْلفَقِيهُ األَْصبَهَانِىُّ أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُعَمَر اْلَحافِظُ َحده

ِريُر َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعنْ  ثَنَا أَبُو ُمَعاِويَةَ الضه ْختِيَانِىِّ َعْن ِعْكِرَمةَ َعِن اْبِن  نَْصٍر َحده أَيُّوَب السه

اَم َويَْنِزُع ِضْرَسهُ َويَْفقَأُ اْلقَْرَحةَ َوإَِذا اْنَكَسَر   : َعبهاٍس قَالَ  ْيَحاَن َويَْدُخُل اْلَحمه اْلُمْحِرُم يَُشمُّ الره

ثَنَا أَبُو  َوأَْخبََرنَا أَبُو َسِعيِد ْبنُ   . ظُفَُرهُ أََماطَ َعْنهُ األََذى َوأَْخبََرنَا أَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو َحده

افِِعىُّ أَْخبََرنَا اْبُن أَبِى يَْحيَى بِيُع أَْخبََرنَا الشه اِم أََمَر   : اْلَعبهاِس أَْخبََرنَا الره بَْيَر ْبَن اْلَعوه أَنه الزُّ

   . بَِوَسٍخ في ظَْهِرِه فَُحكه َوهَُو ُمْحِرمٌ 

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ أَخْ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َحده ُد ْبُن   : بََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا َعْبُد اْلَوههاِب ْبُن َعطَاٍء أَْخبََرنَا اْبُن ُجَرْيٍج َعْن أَ  ثَنَا يَْحيَى ْبُن أَبِى طَالٍِب َحده ى بِ يَْعقُوَب َحده

ِ أَنههُ قَالَ  بَْيِر َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه    . بِبَْطِن أَنَاِملِهِ   : في َحكِّ اْلُمْحِرِم َرْأَسهُ قَالَ   : الزُّ

ثَنَا أَْحَمُد ْبُن يَْحيَى اْلُحْلَوانِ  ثَنَا  ىُّ َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن ْبُن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد َحده َحده

ثَنَا أَبُو ِشهَاٍب َعْن ُسلَْيَماَن التهْيِمىِّ َعْن أَبِى ِمْجلٍَز قَالَ  َرأَْيُت اْبَن ُعَمَر يَُحكُّ َرْأَسهُ   : َخلٌَف َحده

هَ بِأَْطَراِف أَنَاِملِهِ  ْهَرَجانِىُّ أَْخبََرنَا أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد اْلمِ   . َوهَُو ُمْحِرٌم فَفَِطْنُت لَهُ فَإَِذا هَُو يَُحكُّ

ثَنَا َمالٌِك عَ  ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر َحده ُد ْبُن إِْبَراِهيَم َحده ثَنَا ُمَحمه ْن َعْلقََمةَ أَبُو بَْكِر ْبُن َجْعفٍَر اْلُمَزكِّى َحده

ِه أَنههَا َسِمْعْت َعائَِشةَ رضي َّللا عنها َزْوَج النبي ص لى َّللا عليه وسلم ْبِن أَبِى َعْلقََمةَ َعْن أُمه

  : نََعْم فَْليَُحكه َوْليَْشُدْد َوقَالَْت َعائَِشةُ رضي َّللا عنها  : تُْسأَُل َعِن اْلُمْحِرِم أَيَُحكُّ َجَسَدهُ فَقَالَتْ 

   . لَْو َربَْطُت يََدىه َولَم أَِجْد إاِله أَْن أَُحكه بِِرْجلِى لََحَكْكتُ 

ْدِر َواْلَخْطِمىِّ اْلُمْحِرِم يَْغِسُل رَ   : باب   ْأَسهُ بِالسِّ

ينَا َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم فِى َشَعِث اْلَحاجِّ  َوأَْسقَطَ َعْنهُ   . َمْن َكِرهَهُ اْحتَجه بَِما ُروِّ

ينَا َعِن اْبِن َعبهاٍس َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم فِى اْلُمْحِرِم الهِذى َماتَ    : اْلفِْديَةَ بَِما ُروِّ

بُوهُ ِطيبًا    . اْغِسلُوهُ بَِماٍء َوِسْدٍر َوالَ تُقَرِّ

  اْلُمْحِرِم يَْغِسُل ثِيَابَهُ   : باب

دٍ  ثَنَا   : أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه ِ ْبُن يُوُسَف األَْصبَهَانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيِد ْبُن األَْعَرابِىِّ َحده َعْبُد َّللاه

ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن َمْنُصوٍر َعْن َسالِِم ْبِن أَبِى الَْجْعدِ َسْعَداُن ْبُن نَْصٍر حَ  ثَنَا إِْسَحاُق األَْزَرُق َحده   : ده
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ِ الَ يَْصنَُع بَِدَرنَِك   : فَقَالَ   ؟ أَْغِسُل ثِيَابِى َوأَنَا ُمْحِرَمةٌ   : أَنه اْمَرأَةً َسأَلَِت اْبَن ُعَمَر فَقَالَتْ  إِنه َّللاه

   . َشْيئًا

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ أَ  ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمْكَرٍم   : ْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

بَْيِر َعْن َجابٍِر قَالَ  ثَنَا أَبُو الزُّ ثَنَا أَبُو َخْيثََمةَ َحده ثَنَا أَبُو النهْضِر َحده تَِسُل َويَْغِسُل اْلُمْحِرُم يَغْ   : َحده

   . ثَْوبَْيِه إِْن َشاءَ 

  اْلُمْحِرِم يَْنظُُر في اْلِمْرآةِ   : باب

بِيُع أَْخبََرنَا ا ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره افِِعىُّ أَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق َحده لشه

أَنههُ نَظََر في اْلِمْرآِة َوهَُو   : يُّوَب ْبِن ُموَسى َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمرَ أَْخبََرنَا ُسْفيَاُن َعْن أَ 

اَن َعْن ِعْكِرَمةَ َعِن اْبِن َعبهاٍس أَنههُ   . ُمْحِرمٌ  ينَا َعْن ِهَشاِم ْبِن َحسه ينَا َعْن ِهَشاِم ْبِن َوُروِّ َوُروِّ

أَْخبََرنَاهُ أَبُو بَْكٍر األَْصبَهَانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو   . ْرآِة َوهَُو ُمْحِرمٌ الَ بَأَْس أَْن يَْنظَُر في اْلمِ   : قَالَ 

ِ ْبُن الْ  ثَنَا َعْبُد َّللاه ثَنَا َعلِىُّ ْبُن اْلَحَسِن َحده ٍد َحده ثَنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُمَحمه ثَنَا نَْصٍر اْلِعَراقِىُّ َحده َولِيِد َحده

َوَرَوى َعطَاٌء اْلُخَراَسانِىُّ َعِن َوَرَوى َعطَاٌء اْلُخَراَسانِىُّ َعِن اْبِن   . َذَكَرهُ ُسْفيَاُن َعْن ِهَشاٍم فَ 

ِ اْلَحافِظُ   . أَنههُ َكاَن يَْكَرهُ أَْن يَْنظَُر في اْلِمْرآِة اْلَحَراُم إاِله ِمْن َوَجعٍ   : َعبهاسٍ  أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  َوأَبُو َسِعيِد ْبنُ  ثَنَا يَْحيَى ْبُن أَبِى   : أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

َوَعطَاٌء   { ج }   . طَالٍِب أَْخبََرنَا َعْبُد اْلَوههاِب أَْخبََرنَا اْبُن ُجَرْيٍج َعْن َعطَاٍء اْلُخَراَسانِىِّ فََذَكَرهُ 

َوايَةُ األُولَى أََصحُّ اْلُخَراَسانِىُّ لَ     . ْيَس بِاْلقَِوىِّ َوالرِّ

  اْلِحَجاَمِة لِْلُمْحِرمِ   : باب

ثَنَا إِْسَماِعيُل اْلقَ  فهاُر َحده اِضى أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

ثَنَا ُسْفيَ  ٌد َحده ثَنَا ُمَسده أَنه   : اُن َعْن َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر َعْن طَاُوٍس َوَعطَاٍء َعِن اْبِن َعبهاسٍ َحده

   . النبي صلى َّللا عليه وسلم اْحتََجَم َوهَُو ُمْحِرمٌ 

ٍد وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن أَبِى َشْيبَةَ َوَغْيِرهِ  ِحيِح َعْن ُمَسده َعْن  َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَنَا   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . ُسْفيَاَن ْبِن ُعيَْينَةَ  َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد َحده

ثَنَا ُسلَْيَماُن ْبُن باِلَلٍ  ثَنَا اْبُن أَبِى أَُوْيٍس َحده َعْن َعْلقََمةَ ْبِن  َعبهاُس ْبُن اْلفَْضِل األَْسفَاِطىُّ َحده

اْحتََجَم النبي صلى َّللا عليه وسلم بِلَْحِى َجَمٍل   : أَبِى َعْلقََمةَ َعِن األَْعَرِج َعِن اْبِن بَُحْينَةَ قَالَ 

ةَ َوَسطَ َرْأِسِه َوهَُو ُمْحِرمٌ  ثَنَا أَبُو الْ   . في طَِريِق َمكه ِ اْلَحافِظُ َحده   : َعبهاسِ َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو َسلََمةَ اْلُخَزاِعىُّ َوُمَعلهى َغانِىُّ َحده ُد ْبُن إِْسَحاَق الصه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ْبُن  ُمَحمه

ثَنَا ُسلَْيَماُن ْبُن باِلٍَل بِِمْثِل إِْسنَاِدهِ  اِزىُّ قَاالَ َحده يه وسلم أَنه النبي صلى َّللا عل  : َمْنُصوٍر الره

   . اْحتََجَم َوهَُو ُمْحِرمٌ 
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ِحيِح َعْن إِْسَماِعيَل ْبِن أَبِى أَُوْيٍس وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن أَبِى  َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

   . َشْيبَةَ َعْن ُمَعلهى ْبِن َمْنُصورٍ 

  اْلُمْحِرِم يَْستَاكُ   : باب

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  أَْخبََرنَا أَبُو َعْبدِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن إِْسَحاَق   : َّللاه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنَا يَْحيَى ْبُن َحْمَزةَ َعِن  َغانِىُّ أَْخبََرنَا اْلهَْيثَُم ْبُن َخاِرَجةَ َواْلَحَكُم ْبُن ُموَسى قَاالَ َحده الصه

ِ   : طَاٍء َوُمَجاِهٍد َوطَاُوٍس َعِن اْبِن َعبهاسٍ النُّْعَماِن َعْن عَ  اْحتََجَم َوهَُو ُمْحِرٌم ِمْن  ) أَنه نَبِىه َّللاه

َك النبي صلى َّللا عليه وسلم َوهَُو ُمْحِرمٌ   . َوَجعٍ     . نََعمْ   : قَالَ   ؟ َوهَْل تََسوه

  اْلُمْحِرِم الَ يَْنِكُح َوالَ يُْنَكحُ   : باب

اِرِمىُّ َحده أَْخبََرنَ  ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الده ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو النهْضِر اْلفَقِيهُ َحده ثَنَا ا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَ  ِ اْلَحافِظُ في آَخِريَن قَالُوا َحده بُو اْلقَْعنَبِىُّ فِيَما قََرأَ َعلَى َمالٍِك ح وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

افِِعىُّ أَْخبََرنَا َمالٌِك َعْن نَافٍِع   : اْلَعبهاسِ  بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا الره ُمَحمه

ِ أَرَ  اِر أَنه ُعَمَر ْبَن ُعبَْيِد َّللاه َج َمْولَى اْبِن ُعَمَر َعْن نُبَْيِه ْبِن َوْهٍب أَِخى بَنِى َعْبِد الده اَد أَْن يَُزوِّ

طَْلَحةَ ْبَن ُعَمَر اْبنَةَ َشْيبَةَ ْبِن ُجبَْيٍر فَأَْرَسَل إِلَى أَبَاِن ْبِن ُعْثَماَن لِيُْحِضَرهُ َذلَِك َوهَُما 

 ِ صلى َّللا  ُمْحِرَماِن فَأَْنَكَر َذلَِك َعلَْيِه أَبَاُن َوقَاَل َسِمْعُت ُعْثَماَن ْبَن َعفهاَن يَقُوُل قَاَل َرُسوُل َّللاه

   . الَ يَْنِكُح اْلُمْحِرُم َوالَ يُْنَكُح َوالَ يَْخطُبُ  )   : عليه وسلم

ِحيِح َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى َعْن َمالِكٍ  َوأَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

دٍ  طَْلَحةُ   : بِنَْيَسابُوَر َوأَبُو اْلقَاِسمِ  ثَنَا أَبُو ُمَحمه ْقِر بِبَْغَداَد قَاالَ َحده َدْعلَُج ْبُن   : ْبُن َعلِىِّ ْبِن الصه

ِ ْبُن بَْكٍر السه  ثَنَا َعْبُد َّللاه ُد ْبُن اْلَحَسِن النهَسائِىُّ َحده ثَنَا ُمَحمه ْجِزىُّ اْلَعْدُل َحده ثَنَا أَْحَمَد السِّ ْهِمىُّ َحده

ُروبَةَ َعْن َمطٍَر َويَْعلَى ْبِن َحِكيٍم َعْن نَافٍِع َعْن نُبَْيِه ْبِن َوْهٍب َعْن أَبَاَن ْبِن َسِعيُد ْبُن أَبِى عَ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  الَ   : ُعْثَماَن َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفهاَن رضي َّللا عنه أَنه َرُسوَل َّللاه

   . َكاَن اْبُن ُعَمَر يَقُوُل َذلِكَ   : قَاَل َوقَاَل نَافِعٌ   . يَْنِكُح اْلُمْحِرُم َوالَ يُْنَكُح َوالَ يَْخطُبُ 

ثَنَا   : َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ِد ْبِن إِْسَحاَق َحده ٍد اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ثَنَا أَبُو اْلَخطهاِب َحده  ُد ْبُن َسَواٍء أَْخبََرنَا اْبُن أَبِى َعُروبَةَ فََذَكَرهُ يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب َحده ثَنَا ُمَحمه

إاِله أَنههُ قَاَل َوَكاَن اْبُن ُعَمَر يَقُوُل هََذا اْلقَْوَل َغْيَر أَنههُ الَ يَْرفَُعهُ إِلَى النبي صلى َّللا   . بَِمْعنَاهُ 

   . عليه وسلم 

ِحيِح َعنْ  أَبِى اْلَخطهاِب ِزيَاِد ْبِن يَْحيَى َوأَْخَرَجهُ أَْيًضا ِمْن َحِديِث أَيُّوَب  َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

   . َعْن نَافِعٍ 
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بِيِع  ثَنَا يَْحيَى ْبُن الره اُز َحده ثَنَا َوأَْخبََرنَا أَبُو طَاِهٍر اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا أَبُو َحاِمِد ْبُن باِلٍَل اْلبَزه َحده

وَب ْبِن ُموَسى َعْن نُبَْيِه ْبِن َوْهٍب َعْن أَبَاَن ْبِن ُعْثَماَن َعْن ُعْثَماَن يَْبلُُغ بِِه ُسْفيَاُن َعْن أَيُّ 

ِ اْلَحافِظُ   . الَ يَْنِكُح اْلُمْحِرُم َوالَ يَْخطُبُ   : النبي صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا اْلحُ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ  ثَنَا ُزهَْيُر ْبُن َحْرٍب َحده َسْيُن ْبُن َعلِىٍّ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو يَْعلَى َحده

   . ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ فََذَكَرهُ 

ِحيِح َعْن ُزهَيِْر ْبِن َحْرٍب َوَغْيِرِه َعْن ُسْفيَانَ     . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

افِِعىُّ   . اْلُمْحِرُم الَ يَْنِكُح َوالَ يُْنَكحُ   : ُسْفيَاَن فَقَاَل في اْلَحِديثِ  َوَرَواهُ اْلُحَمْيِدىُّ َعنْ  َوَرَواهُ الشه

افِِعىُّ َعْن ُسْفيَاَن َوقَالَ  اْلُمْحِرُم الَ يَْنِكُح َوالَ يُْنَكُح َوالَ يَْخطُُب َوقَاالَ   : َعْن ُسْفيَاَن َوَرَواهُ الشه

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ َجِميًعا إِنه َرُسوَل  ثَنَا أَبُو   . َّللاه ِ اْلَحافِظُ َحده أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعْبِد َّللاه

ِ َحده  افِِعىُّ أَْخبََرنَا ُسْفيَاُن ح َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه بِيُع أَْخبََرنَا الشه ثَنِى َعلِىُّ اْلَعبهاِس أَْخبََرنَا الره

ِد ْبنِ  ثَنَا ُسْفيَاُن فََذَكَراهُ  ْبُن ُمَحمه ثَنَا اْلُحَمْيِدىُّ َحده ثَنَا بِْشُر ْبُن ُموَسى َحده َوَرَواهُ   . َسْختَُوْيِه َحده

أَْيًضا َسِعيُد ْبُن َوَرَواهُ أَْيًضا َسِعيُد ْبُن أَبِى ِهالٍَل َعْن نُبَْيِه ْبِن َوْهٍب َعْن أَبَاِن َعْن ُعْثَماَن ْبِن 

ِ اْلَحافِظُ   . الَ يَْنِكُح اْلُمْحِرمُ   : النبي صلى َّللا عليه وسلم قَالَ َعفهاَن َعِن  أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا َعْبُد اْلمَ  ثَنَا َداُوُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن ُعقَْيٍل َحده لِِك ْبُن أَْخبََرنِى بِْشُر ْبُن أَْحَمَد اإِلْسفََرائِينِىُّ َحده

ثَنِى َخالُِد ْبُن يَِزيَد َعْن َسِعيِد ْبِن أَبِى  ُشَعْيِب ْبنِ  ثَنِى أَبِى َعْن َجدِّى قَاَل َحده اللهْيِث ْبِن َسْعٍد َحده

   . ِهالٍَل فََذَكَرهُ 

   . َرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن َعْبِد اْلَملِِك ْبِن ُشَعْيبٍ 

ُد ْبُن اْلُحَسْيِن بْ   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْينِ  ِ ْبُن َجْعفٍَر ُمَحمه ِن اْلفَْضِل اْلقَطهاُن بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه

ثَنَا َعْمُرو ْبُن ِدينَاٍر قَاَل قُلْ  ثَنَا ُسْفيَاُن َحده ثَنَا اْلُحَمْيِدىُّ َحده ثَنَا يَْعقُوُب ْبُن ُسْفيَاَن َحده ُت اِلْبِن َحده

ْعثَاِء عَ  أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم نََكَح َوهَُو ُمْحِرٌم   : ِن اْبِن َعبهاسٍ ِشهَاٍب أَْخبََرنِى أَبُو الشه

أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم نََكَح َمْيُمونَةَ َوهَُو   : فَقَاَل اْبُن ِشهَاٍب أَْخبََرنِى يَِزيُد ْبُن األََصمِّ 

االً َعلَى َعقِبَْيِه إِلَى اْبِن َعبهاٍس أَتَ   : َحالٌَل َوِهَى َخالَتُهُ قَاَل فَقُْلُت اِلْبِن ِشهَابٍ  ْجَعُل أَْعَرابِي ًا بَوه

   . َوِهَى َخالَةُ اْبِن َعبهاٍس أَْيًضا

ِحيِح َعِن اْبِن نَُمْيٍر َعْن ُسْفيَاَن إِلَى قَْولِِه نََكَحهَا َوهَُو َحالَلٌ  َويَِزيُد ْبُن   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ِ   . هُ َعْن نَْفِسِه إِنهَما َحدهَث بِِه َعْن َمْيُمونَةَ بِْنِت اْلَحاِرثِ األََصمِّ لَْم يَقُلْ  أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعْبِد َّللاه

ِ ْبُن أَْحَمَد النهَسوِ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو اْلَولِيِد اْلفَقِيهُ َوَعْبُد َّللاه ثَ أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعْبِد َّللاه نَا ىُّ قَاالَ َحده

ثَنَا َجِريُر ْبُن حَ  ثَنَا يَْحيَى ْبُن آَدَم َحده ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن أَبِى َشْيبَةَ َحده اِزٍم اْلَحَسُن ْبُن ُسْفيَاَن َحده

ثَْتنِى َمْيُمونَةُ بِْنُت اْلَحاِرِث رضي َّللا عنها ثَنَا أَبُو فََزاَرةَ َعْن يَِزيَد ْبِن األََصمِّ قَاَل َحده أَنه   : َحده

َجهَا َوهَُو َحالٌَل قَاَل َوَكانَْت َخالَتِى َوَخالَةُ اْبِن َعبهاسٍ  ِ صلى َّللا عليه وسلم تََزوه    . َرُسوَل َّللاه
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ِحيِح َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن أَبِى َشْيبَةَ َوَرَواهُ أَْيًضا َمْيُموُن ْبُن ِمْهَراَن َعْن  َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

   . َصمِّ َعْن َمْيُمونَةَ رضي َّللا عنهايَِزيَد ْبِن األَ 

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو الطهيِّبِ  ُد ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه َعْيِرىُّ َحده ِ الشُّ ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ثَنِى إِْبَراِهي ِ َحده ثَنَا َحْفُص ْبُن َعْبِد َّللاه اِج َعِن ِعَصاٍم َحده اِج ْبِن اْلَحجه ُم ْبُن طَْهَماَن َعِن اْلَحجه

اْلَولِيِد ْبِن َزْرَواَن َعْن َمْيُموِن ْبِن ِمْهَراَن َعْن يَِزيَد ْبِن األََصمِّ َعْن َخالَتِِه َمْيُمونَةَ بِْنِت 

ثَْتهُ  ِ صلى َّللا عليه وسلم أَنه َرُسوَل   : اْلَحاِرِث َزْوِج النبي صلى َّللا عليه وسلم أَنههَا َحده َّللاه

َجهَا َوهَُو بَِسِرفَ  َجهَا َحالاَلً َوبَنَى بِهَا َحالاَلً تََزوه    . تََزوه

ثَنَا َعلِىُّ ْبُن اْلَحَسِن   : َوأَْخبََرنَا أَبُو طَاِهٍر اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  ُد ْبُن اْلُحَسْيِن اْلقَطهاُن َحده ُمَحمه

َرابَجَ  اٌد َوهَُو اْبُن َزْيٍد َعْن َمطٍَر َعْن َربِيَعةَ َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن الده ثَنَا َحمه ثَنَا أَبُو نَُعْيٍم َحده ْرِدىُّ َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم َمْيُمونَةَ َحالاَلً َوبَنَى بِهَا   : يََساٍر َعْن أَبِى َرافٍِع قَالَ  َج َرُسوُل َّللاه تََزوه

ُسوَل بَْينَهَُما َحالاَلً َوُكْنتُ  ثَنَا أَبُو   . أَنَا الره أَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق اْلُمَزكِّى َحده

افِِعىُّ أَْخبََرنَا َمالٌِك َعْن َداُوَد   : اْلَعبهاسِ  بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا الره ُمَحمه

ىِّ أَنههُ أَْخبََرهُ  ْبنِ  َج اْمَرأَةً   : اْلُحَصْيِن َعْن أَبِى َغطَفَاَن ْبِن طَِريٍف اْلُمرِّ أَنه أَبَاهُ طَِريفًا تََزوه

أَْخبََرنَا أَبُو َسْعٍد اْلَمالِينِىُّ أَْخبََرنَا   . َوهَُو ُمْحِرٌم فََرده ُعَمُر ْبُن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه نَِكاَحهُ 

ثَنَا يَْحيَى اْلقَطهاُن َعْن َمْيُموٍن أَبُو  ثَنَا بُْنَداٌر َحده اِجىُّ َحده أَْحَمَد ْبُن َعِدىٍّ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا السه

َج َوهَُو ُمْحِرٌم نََزْعنَا ِمْنهُ اْمَرأَتَهُ   : اْلُمَرائِىِّ َعِن اْلَحَسِن َعْن َعلِىٍّ قَالَ  و َوأَْخبََرنَا أَبُ   . َمْن تََزوه

ثَنَا نَْصِر ْبُن َوأَْخبََرنَا أَبُو نَْصِر ْبُن قَتَاَدةَ أَْخبََرنَا أَبُو َعْمِرو ْبُن َمطٍَر أَْخبََرنَا أَبُو َخلِيفَةَ َحده 

ٍد َعْن أَبِيه أَنه َعلِي ًا رضي َّللا عنه  اْلقَْعنَبِىُّ َعْن ُسلَْيَماَن هَُو اْبُن باِلٍَل َعْن َجْعفَِر ْبِن ُمَحمه

ُد ْبُن إِْبَراِهيَم اْلفَاِرِسىُّ   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ   . الَ يَْنِكُح اْلُمْحِرُم فَإِْن نََكَح ُرده نَِكاُحهُ   : لَ قَا ُمَحمه

ثَنَا أَبُو أَْحَمدَ  ِ األَْصبَهَانِىُّ َحده ُد ْبُن ُسلَْيَماَن َحده   : أَْخبََرنَا إِْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد َّللاه ُد ْبُن ُمَحمه ثَنَا ُمَحمه

ٍد َعْن  ثَنَا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ُمَحمه ِ ْبُن َمْسلََمةَ َحده قَُداَمةَ ْبِن إِْسَماِعيَل اْلبَُخاِرىُّ قَاَل قَاَل لَنَا َعْبُد َّللاه

َج َوهَُو ُمْحِرٌم فَفَره   : ُموَسى َعْن َشْوَذٍب َمْولًى لَِزْيِد ْبِن ثَابِتٍ    . َق بَْينَهَُما َزْيُد ْبُن ثَابِتٍ أَنههُ تََزوه

ِ ْبِن ُعَمَر ْبِن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه ينَا في َذلَِك َعْن َعْبِد َّللاه َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن ْبُن   . َوُروِّ

ثَنَ  ثَنَا اْبُن أَبِى َمْريََم َحده ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَبُو اْلقَاِسِم الطهبََرانِىُّ َحده ا اْلفِْريَابِىُّ َحده

ْجُت َوأَنَا ُمْحِرٌم فََسأَْلُت َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيهِب فَقَالَ   : قَُداَمةَ ْبِن ُموَسى قَالَ  ُق بَْينَهَُما  : تََزوه   . يُفَره

ثَنَا إِْسَحاُق ْبُن َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن اْلفَْضِل الْقَطهاُن أَْخبََرنَا أَبُو سَ  ْهِل ْبُن ِزيَاٍد اْلقَطهاُن َحده

اٌم َعْن قَتَاَدةَ َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيهبِ  ثَنَا هَمه ثَنَا َعفهاُن َحده َج   : اْلَحَسِن اْلَحْربِىُّ َحده أَنه َرُجالً تََزوه

   . َق بَْينَهَُماَوهَُو ُمْحِرٌم فَأَْجَمَع أَْهُل اْلَمِدينَِة َعلَى أَْن يُفَره 

  الَ َرفََث َوالَ فُُسوَق َوالَ ِجَداَل في اْلَحجِّ   : باب

ثَنَا   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ُد اْلِمْصِرىُّ َحده َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ِد ْبِن أَبِى ِ ْبُن ُمَحمه ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن َمْنُصوٍر َعْن أَبِى َحاِزٍم  َعْبُد َّللاه ثَنَا اْلفِْريَابِىُّ َحده َمْريََم َحده

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n92&p1#TOP
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ِ صلى َّللا عليه وسلم َمْن َحجه هََذا اْلبَْيَت فَلَْم يَْرفُْث  )   : َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه

   . هُ َولَْم يَْفُسْق َرَجَع َكيَْوِم َولََدْتهُ أُمُّ 

ِحيِح َعِن الْفِْريَابِىُّ َوأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن َوْجٍه آَخَر َعِن الثهْوِرىِّ     . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده إِْسَحاَق ُمَحمه

ُد ْبُن إِْسَحاَق َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمَر قَالَ  ثَنَا يَْعلَى ْبُن ُعبَْيٍد أَْخبََرنَا ُمَحمه َغانِىُّ َحده   : الصه

فَثُ  ِ ِمْن َصْيٍد أَْو َغْيِرِه َواْلِجَدالُ   : اْلِجَماُع َواْلفُُسوقُ   : الره بَ   : َما أُِصيَب ِمْن َمَعاِصى َّللاه اُب السِّ

   . َواْلُمنَاَزَعةُ 

فَثُ   : َوقَْد َمَضى في هََذا اْلِكتَاِب َعْن ِعْكِرَمةَ َعِن اْبِن َعبهاٍس أَنههُ قَالَ    : اْلِجَماُع، َواْلفُُسوقُ   : الره

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيدِ   . اْلِمَراءُ   : اْلَمَعاِصى َواْلِجَدالُ  ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَاالَ  َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ثَنَا أَبُو َعاِمٍر َعْن ُسْفيَاَن   : َحده ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن َمْرُزوٍق َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

فَثُ   : َعْن ُخَصْيٍف َعْن ِمْقَسٍم َعِن اْبِن َعبهاسٍ  بَاُب َواْلِجَدالُ ا  : اْلِجَماُع، َواْلفُُسوقُ   : الره أَْن   : لسِّ

َوأَْخبََرنَا أَبُو َسِعيِد ْبُن َوأَْخبََرنَا أَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو   . تَُماِرَى َصاِحبََك َحتهى تُْغِضبَهُ 

ثَنَا يَْحيَى ْبُن أَبِى طَالٍِب أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن عَ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ َحده ِ َحده اِصٍم أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه

  ( فاَلَ َرفََث َوالَ فُُسوَق َوالَ ِجَداَل في اْلَحجِّ  ) ْبُن طَاُوٍس َعْن أَبِيِه َعِن اْبِن َعبهاٍس في قَْولِِه 

ُض لِلنَِّساِء بِاْلِجَماِع َواْلفُُسوقُ   : قَالَ  فَُث التهَعرُّ ِ َواْلِجَدالُ   : الره   . ِجَداُل النهاسِ   : ِعْصيَاُن َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األَ  ُد ْبُن ُموَسى ْبِن اْلفَْضِل قَاالَ َحده ِ اْلَحافِظُ َوُمَحمه َصمُّ َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا يَْحيَى ْبُن أَبِى طَالٍِب أَْخبََرنَا َعْبُد اْلَوههاِب ْبُن َعطَاٍء قَاَل قَاَل ابُْن ُجرَ  ْيٍج أَْخبََرنِى أَبُو َحده

بَْيِر يَقُولُ  بَْيِر قَاَل َسِمْعُت طَاُوًسا يَقُوُل َسِمْعُت اْبَن الزُّ قَاَل   . الَ يَِحلُّ لِْلَحَراِم اإِلْعَرابُ   : الزُّ

ُض يَْعنِى بِاْلِجَماعِ   : قَالَ   ؟ فَقُْلُت اِلْبِن َعبهاٍس َما اإِلْعَرابُ     . التهَعرُّ

ثَ أَْخبََرنَا أَ  ُد ْبُن َعْبِد السهالَِم َحده ثَنَا ُمَحمه ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها اْلَعْنبَِرىُّ َحده نَا بُو َعْبِد َّللاه

  : إِْسَحاُق ْبُن إِْبَراِهيَم أَْخبََرنَا َجِريٌر َعِن األَْعَمِش َعْن ِزيَاِد ْبِن ُحَصْيٍن َعْن أَبِى اْلَعالِيَِة قَالَ 

َوهُنه يَْمِشيَن بِنَا   : ُت أَْمِشى َمَع اْبِن َعبهاٍس َوهَُو ُمْحِرٌم َوهَُو يَْرتَِجُز بِاإِلبِِل َوهَُو يَقُولُ ُكنْ 

فَُث َما ُروِجَع بِِه النَِّساُء َسقَطَ ِمْن هََذا   : أَتَْرفُُث َوأَْنَت ُمْحِرٌم قَالَ   : هَِميًسا قَاَل فَقُْلُت لَهُ  إِنهَما الره

  . إِْن تَْصُدِق الطهْيُر نَنِْك لَِميًسا َذَكَرهُ الثهْوِرىُّ َوَغْيُرهُ َعِن األَْعَمشِ   : ِمْصَراُع اآلَخُر َوهُوَ الْ 

اْلَعبهاُس ْبُن اْلفَْضِل   : َوأَْخبََرنَا أَبُو نَْصِر ْبُن َوأَْخبََرنَا أَبُو نَْصِر ْبُن قَتَاَدةَ أَْخبََرنَا أَبُو َمْنُصورٍ 

ثَنَا َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر أَْخبََرنَا هَُشْيٌم أَْخبََرنَا َعْوٌف َعْن ِزيَاِد ْبِن َحده  ثَنَا أَْحَمُد ْبُن نَْجَدةَ َحده

نََزَل اْبُن َعبهاٍس رضي َّللا عنه َعْن َراِحلَتِِه فََجَعَل يَُسوقُهَا َوهَُو   : ُحَصْيٍن َعْن أَبِيِه قَالَ 

َوهُنه يَْمِشيَن بِنَا هَِميًسا إِْن تََصُدِق الطهْيُر نَْفَعْل لَِميًسا َذَكَر اْلِجَماَع َولَْم   : لُ يَْرتَِجُز َوهَُو يَقُو

فََث َوأَْنَت ُمْحِرٌم فَقَالَ   : يُْكِن َعْنهُ فَقُْلتُ  فَُث َما ُروِجَع بِِه   : يَا أَبَا َعبهاٍس تَقُوُل الره إِنهَما الره

   . النَِّساءُ 
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ثَنَا يَْعقُوُب بْ أَْخبَرَ  ِ ْبُن َجْعفٍَر َحده ُن نَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن اْلفَْضِل الْقَطهاُن بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه

ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن َمْنُصوٍر َعْن ُمَجاِهٍد قَالَ  ثَنَا أَبُو نَُعْيٍم َحده َكاَن ُعَمُر ْبُن اْلَخطهاِب   : ُسْفيَاَن َحده

ْض بِِذْكِر النَِّساءِ   : ضي َّللا عنه إَِذا َسِمَع اْلَحاِدى قَالَ ر    . الَ تَُعرِّ

بَْيِرىُّ  َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن أَْخبََرنَا َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن أَْخبََرنَا َعْبُد   . َوَكَذا قَالَهُ َوِكيٌع َوالزُّ

ثَ  ثَنَا يَْعقُوُب َحده ِ َحده ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن َّللاه ْحَمِن يَْعنِى اْبَن َمْهِدىٍّ َحده ثَنَا َعْبُد الره اٍر َحده نَا اْبُن بَشه

َض اْلَحاِدى بِِذْكِر النَِّساِء َوهَُو ُمْحِرمٌ   : َمْنُصوٍر َعْن ُمَجاِهٍد قَالَ    . َكاَن اْبُن ُعَمَر يَْنهَى أَْن يَُعرِّ

ُ أَْعلَمُ َوَكَذا قَالَهُ يَْحيَى اْلقَطه     . اُن َوَجَماَعةٌ فَاّلِله

ُب َعْبَدهُ   : باب   اْلُمْحِرِم يَُؤدِّ

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َجْعفَرٍ  ثَنَا أَْحَمُد   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ْيبَانِىُّ بِاْلُكوفَِة َحده ُد ْبُن َعلِىٍّ الشه ُمَحمه

ُد ْبُن ْبُن َحاِزِم ْبِن أَبِى َغَرزَ  ثَنَا ُمَحمه ِ ْبُن إِْدِريَس َحده ثَنَا َعْبُد َّللاه بِيِع َحده ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن الره ةَ َحده

بَْيِر َعْن أَبِيِه َعْن أَْسَماَء بِْنِت أَبِى بَْكٍر قَا ِ ْبِن الزُّ   : لَتْ إِْسَحاَق َعْن يَْحيَى ْبِن َعبهاِد ْبِن َعْبِد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه َخَرْجنَا َمَع رَ  اًجا َوأَنه ِزَمالَةَ َرُسوِل َّللاه ِ صلى َّللا عليه وسلم ُحجه ُسوِل َّللاه

 وسلم َوِزَمالَةَ أَبِى بَْكٍر َواِحٌد فَنََزْلنَا اْلَعْرَج َوَكانَْت ِزَمالَتُنَا َمَع ُغالَِم أَبِى بَْكٍر قَالَْت فََجلَسَ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم َوجَ  لََسْت َعائَِشةُ رضي َّللا عنها إِلَى َجْنبِِه َوَجلََس أَبُو بَْكٍر َرُسوُل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم ِمَن الشِّقِّ اآلَخِر َوَجلَْسُت إِلَى  رضي َّللا عنه إِلَى َجْنِب َرُسوِل َّللاه

قَاَل فَقَاَل   . يَْمِشى َوَما َمَعهُ بَِعيُرهُ  َجْنِب أَبِى نَْنتَِظُر ُغالََمهُ َوَزَمالَتَهُ َحتهى يَأْتِيَنَا فَاطهلََع اْلُغالَمُ 

أََضلهنِى اللهْيلَةَ قَالَْت فَقَاَم أَبُو بَْكٍر رضي َّللا   : قَالَ   ؟ أَْيَن بَِعيُركَ   : لَهُ أَبُو بَْكٍر رضي َّللا عنه

ِ صلى َّللا عليه  بَِعيٌر َواِحٌد أََضلهَك َوأَْنَت َرُجٌل فََما يَِزيدُ   : عنه يَْضِربُهُ َويَقُولُ  َرُسوُل َّللاه

َم َويَقُولُ     . اْنظُُروا إِلَى هََذا اْلُمْحِرِم َوَما يَْصنَعُ   : وسلم َعلَى أَْن يَتَبَسه

ِ أَْو بَِما تَُعوُد َعلَْيِهَما   : باب ااِلْختِيَاِر لِْلُمْحِرِم َواْلَحالَِل أَْن يَُكوَن قَْولُهَُما بِِذْكِر َّللاه

  هُ في ِديٍن أَْو ُدْنيَاَمْنفََعتُ 

دٍ  ثَنَا   : أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه ِ ْبُن يُوُسَف األَْصبَهَانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيِد ْبُن األَْعَرابِىِّ َحده َعْبُد َّللاه

ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن َعْمٍرو َعْن نَافِِع ْبِن ُجبَْيِر ْبِن ُمْطِعمٍ  َعْن أَبِى ُشَرْيٍح  َسْعَداُن ْبُن نَْصٍر َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم ِ َواْليَْوِم اآلِخِر  )   : اْلُخَزاِعىِّ قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه َمْن َكاَن يُْؤِمُن بِاّلِله

ِ َواْليَْوِم اآلِخِر فَْليُْحِسْن إِلَى َجاِرِه َمْن َكاَن يُْؤمِ  ِ فَْليُْكِرْم َضْيفَهُ َوَمْن َكاَن يُْؤِمُن بِاّلِله ُن بِاّلِله

   . َواْليَْوِم اآلِخِر فَْليَقُْل َخْيًرا أَْو لِيَْصُمتْ 

ِحيِح َعْن ُزهَيِْر ْبِن َحْرٍب َوَغْيِرِه َعْن ُسْفيَاَن ْبِن ُعيَْينَةَ َوأَْخَرَجهُ  َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

   . ِديِث أَبِى هَُرْيَرةَ اْلبَُخاِرىُّ ِمْن َوْجٍه آَخَر َعْن أَبِى ُشَرْيٍح َوأَْخَرَجاهُ ِمْن حَ 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n92&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n92&p1#TOP
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ِ ْبُن  ِد أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن اْلَعْدُل أَْخبََرنَا اْلُحَسْيُن ْبُن َصْفَواَن َحدهثَنَا َعْبُد َّللاه ُمَحمه

ِ ْبُن ُعَمَر َوأَبُو َخْيثََمةَ قَاالَ َحده  ثَنَا ُعبَْيُد َّللاه ْنيَا َحده ِ ْبِن أَبِى الدُّ ثَنَا يَْحيَى ْبُن َسِعيٍد َعْن ُعبَْيِد َّللاه

ثَنِى نَافِعٌ  أَنه اْبَن ُعَمَر رضي َّللا عنه َمره َعلَْيِه قَْوٌم ُمْحِرُموَن َوفِيِهْم َرُجٌل   : ْبِن ُعَمَر قَاَل َحده

ُ لَكُ   : فَقَالَ   . يَتََغنهى ُ لَُكْم أالَ الَ َسِمَع َّللاه    . مْ أالَ الَ َسِمَع َّللاه

  الَ يَُضيهُق َعلَى َواِحٍد ِمْنهَُما أَْن يَتََكلهَم بَِما الَ يَأْثَُم فِيِه ِمْن ِشْعٍر أَْو َغْيِرهِ   : باب

ثَنَا أَبُو َجْعفَرٍ  ِ اْلَحافِظُ َحده َن أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيِد ْبِن إِْبَراِهيَم اْلَحافِظُ بِهََمَذا  : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ْهِرىِّ أَْخبََرنِى أَبُو  ثَنَا ُشَعْيٌب َعِن الزُّ ثَنَا أَبُو اْليََماِن َحده ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن اْلُحَسْيِن َحده بَْكِر ْبُن َحده

ْحَمِن ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ِهَشاٍم أَنه َمْرَواَن ْبَن اْلَحَكِم أَْخبََرهُ  ْحَمنِ   : َعْبِد الره ْبَن األَْسَوِد  أَنه َعْبَد الره

أُبَىه ْبَن َكْعٍب األَْنَصاِرىه أَْخبََرهُ أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم   : ْبِن َعْبِد يَُغوَث أَْخبََرهُ أَنه 

ْعِر ِحْكَمةً   : قَالَ     . إِنه ِمَن الشِّ

ِحيِح َعْن أَبِى اْليََمانِ  و َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق اْلُمَزكِّى أَْخبََرنَا أَبُ   . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

افِِعىُّ أَْخبََرنَا إِْبَراِهيُم يَْعنِى اْبنَ  بِيُع أَْخبََرنَا الشه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره  َسْعِد ْبِن َحده

 ِ ْعُر َكالٌَم   :  صلى َّللا عليه وسلم قَالَ إِْبَراِهيَم َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه أَنه َرُسوَل َّللاه الشِّ

يَْحيَى ْبُن إِْبَراِهيَم   : أَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها  . هََذا ُمْنقَِطعٌ   . َحَسنُهُ َكَحَسِن اْلَكالَِم َوقَبِيُحهُ َكقَبِيِحهِ 

 ِ ثَنَا   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُد ْبُن َعْبِد اْلَوههاب أَْخبََرنَا َجْعفَُر ْبُن َعْوٍن ُمَحمه ُمَحمه

َسِمَع ُعَمُر َرُجالً يَتََغنهى بِفاَلٍَة ِمَن األَْرِض   : أَْخبََرنَا أَُساَمةُ ْبُن َزْيٍد َعْن َزْيِد ْبِن أَْسلََم َعْن أَبِيهِ 

اِكبِ   : فَقَالَ  نَا أَبُو َزَكِريها َوأَبُو َوأَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها َوأَبُو بَْكِر ْبُن َوأَْخبَرَ   . اْلِغنَاُء ِمْن َزاِد الره

ْحَمنِ  افِِعىُّ أَْخبََرنَا َعْبُد الره بِيُع أَْخبََرنَا الشه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس أَْخبََرنَا الره ْبُن  اْلَحَسِن قَاالَ َحده

أَن ُعَمَر ْبَن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه َرِكَب َراِحلَةً لَهُ   : أَبِيهِ اْلَحَسِن ْبِن اْلقَاِسِم األَْزَرقِىُّ َعْن 

بِيُع أَظُنُّهُ قَاَل ُعَمَر َكأَنه رَ  ُر أُْخَرى قَاَل الره ُم يًَدا َوتَُؤخِّ اِكبَهَا َوهَُو ُمْحِرٌم فَتََدلهْت فََجَعلَْت تُقَدِّ

ُ أَْكبَرُ   : اِرٌب ثَِمٌل ثُمه قَالَ ُغْصٌن بَِمْرَوَحٍة إَِذا تََدلهْت بِِه أَْو شَ  ُ أَْكبَُر َّللاه    . َّللاه

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو بَْكرٍ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه   : أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى قَاالَ َحده

ُد ْبُن َخالِ  ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ثَنَا بِْشُر ْبُن ُشَعْيِب ْبِن أَبِى َحْمَزةَ َعْن ُمَحمه ٍد اْلِحْمِصىُّ َحده

ِ بِْن أَبِى َربِيَعةَ  ْحَمِن ْبِن َعْبِد َّللاه هِْرىِّ قَاَل أَْخبََرنِى إِْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد الره أَنه   : أَبِيِه َعِن الزُّ

ِ ْبِن َعيهاٍش أَْخبَ  ِ ْبَن َعبهاٍس أَْخبََرهُ اْلَحاِرَث ْبَن َعْبِد َّللاه أَنههُ بَْينَا هَُو يَِسيُر َمَع   : َرهُ أَنه َعْبَد َّللاه

ُعَمَر رضي َّللا عنه في طَِريِق َمكهةَ في ِخالَفَتِِه َوَمَعهُ اْلُمهَاِجُروَن َواألَْنَصاُر فَتََرنهَم ُعَمُر 

َغْيُرَك فَْليَقُْلهَا   : ِعَراِق لَْيَس َمَعهُ ِعَراقِىٌّ َغْيُرهُ رضي َّللا عنه بِبَْيٍت فَقَاَل لَهُ َرُجٌل ِمْن أَْهِل الْ 

فَاْستَْحيَا ُعَمُر رضي َّللا عنه ِمْن َذلَِك َوَضَرَب َراِحلَتَهُ َحتهى اْنقَطََعْت ِمَن   . يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِينَ 

ثَنَا أَبُو   : و بَْكرٍ أَْخبََرنَا أَبُو طَاِهٍر اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا أَبُ   . اْلَمْوِكبِ  ُد ْبُن اْلُحَسْيِن اْلقَطهاُن َحده ُمَحمه

ثَنَا فُلَْيٌح َعْن َضْمَرةَ ْبِن َسِعيٍد َعْن قَْيِس ْبِن أَبِى ُحَذْيفَةَ  ٍد َحده ثَنَا يُونُُس ْبُن ُمَحمه  األَْزهَِر َحده

اِت ْبِن ُجبَْيٍر قَالَ  اًجا َمعَ   : َعْن َخوه فَِسْرنَا   : ُعَمَر ْبِن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه قَالَ  َخَرْجنَا ُحجه
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ْحَمِن ْبُن َعْوٍف رضي َّللا عنهَما قَاَل فَقَاَل  اِح َوَعْبُد الره في َرْكٍب فِيِهْم أَبُو ُعبَْيَدةَ ْبُن اْلَجره

اُت فََغنهاهُْم فَقَالُوا  : اْلقَْومُ  َدُعوا   : َراٍر فَقَاَل ُعَمُر رضي َّللا عنهَغنِّنَا ِمْن ِشْعِر ضِ   : َغنِّنَا يَا َخوه

ِ يَتََغنهى ِمْن بُنَيهاِت فَُؤاِدِه يَْعنِى ِمْن ِشْعِرِه قَاَل فَما ِزْلُت أَُغنِّيِهْم َحتهى إَِذا كَ  اَن أَبَا َعْبِد َّللاه

َحُر فَقَاَل ُعَمُر رضي َّللا عنه اُت فَقَْد أَسْ   : السه فَقَاَل أَبُو ُعبَْيَدةَ   . َحْرنَااْرفَْع لَِسانََك يَا َخوه

ا ِمْن ُعَمَر رضي َّللا عنه قَالَ   : رضي َّللا عنه ْيُت   : هَلُمه إِلَى َرُجٍل أَْرُجو أالَ يَُكوَن َشر ً فَتَنَحه

   . َوأَبُو ُعبَْيَدةَ فََما ِزْلنَا َكَذلَِك َحتهى َصلهْينَا اْلفَْجرَ 

  ِمْنطَقَةَ َواْلِهْميَاَن لِلنهفَقَِة َواْلَخاتَمِ اْلُمْحِرِم يَْلبَُس الْ   : باب

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد اْلَجبهاِر   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنَا أَبُو ُمَعاِويَةَ َعْن يَْحيَى ْبِن َسِعيٍد َعنِ  ٍد َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها َحده   : اْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمه

  : أَْخبََرنَا أَبُو طَاِهرٍ   . َوَما بَأٌْس لِيَْستَْوثِْق ِمْن نَفَقَتِهِ   : أَنههَا ُسئِْلْت َعِن اْلِهْميَاِن لِْلُمْحِرِم فَقَالَتْ 

ثَنَا أَبُو بَْكرٍ  ٍد اْلفَقِيهُ َحده ُد ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن   : ُمَحمه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن ُعَمَر ْبِن َحْفٍص اْلبَْرَذِعىُّ َحده ُمَحمه

ثَنَا َشِريٌك َعْن أَبِى إِْسَحاَق َعْن َعطَاٍء َوَسِعيِد بْ  ثَنَا اْلهَْيثَُم ْبُن َجِميٍل َحده ِن أَْحَمَد ْبِن اْلَولِيِد َحده

َص لِ   : ُجبَْيٍر َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ  َوأَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن   . ْلُمْحِرِم في اْلَخاتَِم َواْلِهْميَانِ ُرخِّ

ِد ْبِن َعْبِد اْلَعزِ  ِ ْبُن ُمَحمه ثَنَا َعْبُد َّللاه ثَنَا اْلَحاِرِث اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُعَمَر اْلَحافِظُ َحده يِز َحده

ثَنَا َشِريٌك  بِيِعىِّ َعْن َعطَاٍء َوُربهَما َذَكَرهُ َعْن َسِعيِد ُمْحِرُز ْبُن َعْوٍن َحده َعْن أَبِى إِْسَحاَق السه

   . الَ بَأَْس بِاْلِهْميَاِن َواْلَخاتَِم لِْلُمْحِرمِ   : ْبِن ُجبَْيٍر َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ 

  اْلُمْحِرِم يَتَقَلهُد السهْيفَ   : باب

ثَنَا ُمَحمه   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  ِ ْبُن َجْعفٍَر األَْصبَهَانِىُّ َحده ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن فُوَرَك أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه

ثَنَا ُشْعبَةُ َعْن أَبِى إِْسَحاَق َعِن الْبََراِء قَالَ  ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ا َصالََح   : يُونُُس ْبُن َحبِيٍب َحده لَمه

ِ صلى َّللا عل ٌد   : يه وسلم ُمْشِرِكى قَُرْيٍش َكتََب بَْينَهُْم ِكتَابًاَرُسوُل َّللاه هََذا َما َصالََح َعلَْيِه ُمَحمه

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَالُوا ِ لَْم نُقَاتِْلَك قَاَل لَِعلِىٍّ   : َرُسوُل َّللاه   . اْمُحهُ   : لَْو َعلِْمنَا أَنهَك َرُسوُل َّللاه

 ِ ُد ْبُن َعْبِد   :  صلى َّللا عليه وسلم بِيَِدِه َوَكتَبَ فَأَبَى فََمَحاهُ َرُسوُل َّللاه هََذا َما َصالََح َعلَْيِه ُمَحمه

ةَ بِِسالٍَح إاِله ُجلُبهاَن السِّالَحِ  ِ َواْشتََرطُوا أَْن يُقِيُموا ثاَلَثًا َوالَ يَْدُخلُوا َمكه قَاَل ُشْعبَةُ قُْلُت   . َّللاه

ْيُف بِقَِرابِِه أَْو بَِما فِيهِ   : قَالَ   ؟ بهاُن السِّالَحِ َما ُجلُ   : ألَبِى إِْسَحاقَ  ِحيِح ِمْن   . السه أَْخَرَجاهُ في الصه

   . َحِديِث ُشْعبَةَ 

  اْلُمْحِرِم يَْستَِظلُّ بَِما َشاَء َما لَْم يََمسه َرْأَسهُ   : باب

ثَنَا ُمَحمه  ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنِى أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِد ْبِن يَْحيَى َحده ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده

ِحيِم َعْن َزْيِد ْبِن أَبِى أُنَْيَسةَ َعنْ  ُد ْبُن َسلََمةَ َعْن أَبِى َعْبِد الره ثَنِى ُمَحمه  أَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل َحده
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َحَجْجُت َمَع النبي صلى َّللا عليه وسلم   : ثَْتهُ قَالَتْ يَْحيَى ْبِن اْلُحَصْيِن َعْن أُمِّ اْلُحَصْيِن َحده 

ةَ اْلَوَداِع فََرأَْيُت أَُساَمةَ َوباِلاَلً رضي َّللا عنهَما َوأََحُدهَُما آِخٌذ بِِخطَاِم نَاقَتِِه َواآلَخُر  َحجه

   . َرافٌِع ثَْوبَهُ يَْستُُرهُ ِمَن اْلَحرِّ َحتهى َرَمى َجْمَرةَ اْلَعقَبَةِ 

ِحيِح َعْن أَْحَمَد ْبِن َحْنبَلٍ رَ  أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو في آَخِريَن   . َواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ثَنَ   : قَالُوا َحده افِِعىُّ َحده ثَنَا الشه بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا الره ا ُمَحمه

ِ ْبِن َعيهاِش ْبِن َربِيَعةَ قَالَ  َصِحْبُت   : َعْبُد اْلَوههاِب الثهقَفِىُّ َعْن يَْحيَى ْبِن َسِعيٍد َعْن َعْبِد َّللاه

قَاَل   . ُعَمَر ْبَن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه في اْلَحجِّ فَما َرأَْيتُهُ ُمْضطَِربًا فُْسطَاطًا َحتهى َرَجعَ 

افِِعىُّ  َجَرِة َويَْستَِظلُّ بِنِطٍَع أَْو بِِكَساٍء وَ   : الشه أَظُنُّهُ قَاَل في َحِديثِِه أَْو َغْيِرِه َكاَن يَْنِزُل تَْحَت الشه

   . َوالشهْىءِ 

  َمِن اْستََحبه لِْلُمْحِرِم أَْن يَْضَحى لِلشهْمسِ   : باب

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ أَْخبََرنَا أَبُو طَاِهٍر اْلفَقِيهُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِ  ُد ْبُن يَْعقُوَب   : ى َعْمٍرو قَاالَ َحده ُمَحمه

ِ ْبُن ُعَمَر  ثَنَا ُعبَْيُد َّللاه ثَنَا ُشَجاُع ْبُن اْلَولِيِد َحده َغانِىُّ َحده ُد ْبُن إِْسَحاَق الصه ثَنَا ُمَحمه ثَنِى َحده َحده

 عنه َرُجالً َعلَى بَِعيِرِه َوهَُو ُمْحِرٌم قَِد اْستَظَله بَْينَهُ أَْبَصَر اْبُن ُعَمَر رضي َّللا  : نَافٌِع قَالَ 

َوأَْخبََرنَا أَبُو طَاِهٍر َوأَبُو َوأَْخبََرنَا أَبُو طَاِهٍر   . أَْضِح لَِمْن أَْحَرْمَت لَهُ   : َوبَْيَن الشهْمِس فَقَاَل لَهُ 

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس حَ  ثَنَا َوأَبُو َسِعيٍد قَاالَ َحده ُد ْبُن َسابٍِق َحده ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن إِْسَحاَق َحده ثَنَا ُمَحمه ده

ثَهُ  ِ ْبَن أَبِى َربِيَعةَ َجَعَل   : َوْرقَاُء َعْن َعْمٍرو يَْعنِى اْبَن ِدينَاٍر أَنه َعطَاًء َحده أَنههُ َرأَى َعْبَد َّللاه

ا يَْستَِظلُّ بِِه ِمَن الشهْمِس َوهَُو ُمْحِرٌم فَلَقِيَهُ اْبُن ُعَمَر َعلَى َوَسِط َراِحلَتِِه ُعوًدا َوَجَعَل ثَْوبً 

دٍ   . فَنَهَاهُ  ثَنَا أَبُو ُمَحمه ثَنَا أَبُو َسِعيدٍ   : َحده ِ ْبُن يُوُسَف األَْصبَهَانِىُّ َحده ِد ْبِن   : َعْبُد َّللاه أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه

ةَ َحده  ِ اْلَمَدنِىُّ ِزيَاٍد اْلبَْصِرىُّ بَِمكه ُف ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمطَرِّ ْعفََرانِىُّ َحده ٍد الزه ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه

ِ ْبِن عَ  ِ َعْن َعْبِد َّللاه ِ ْبُن ُعَمَر َعْن َعاِصِم ْبِن ُعَمَر َعْن َعاِصِم ْبِن ُعبَْيِد َّللاه ثَنِى َعْبُد َّللاه اِمِر َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ ْبِن َربِيَعةَ َعْن جَ  ِ أَنه َرُسوَل َّللاه َما ِمْن ُمْحِرٍم   : ابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه

هُ  هََذا إِْسنَاٌد   . يَْضَحى لِلشهْمِس َحتهى تَْغُرَب إاِله َغَربَْت بُِذنُوبِِه َحتهى يَُعوَد َكَما َولََدْتهُ أُمُّ

ِ التهْوفِيقُ َضِعيٌف َوَما قَْبلَهُ َمْوقُوٌف َوَحِدي    . ُث أُمِّ اْلُحَصْيِن َحِديٌث َصِحيٌح َوبِاّلِله

  اْلُمْحِرِم يَُموتُ   : باب

دٍ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه الُِح   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه اُز اْلَعْبُد الصه ِ ْبُن إِْبَراِهيَم اْلقَزه َعْبُد َّللاه

ثَنَ  اُد ْبُن َزْيٍد َعْن بِبَْغَداَد َحده ثَنَا َحمه ثَنَا ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرٍب َحده ا إِْسَماِعيُل ْبُن إِْسَحاَق اْلقَاِضى َحده

ِ   : َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر َعِن اْبِن َعبهاسٍ  أَنه َرُجالً َكاَن َواقِفًا َمَع َرُسوِل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم عَ  لَى نَاقٍَة لَهُ بَِعَرفَةَ فََوقََصْتهُ أَْو قَاَل فَأَْقَعَصْتهُ فََماَت فَقَاَل َرُسوُل َّللاه

اْغِسلُوهُ بَِماٍء َوِسْدٍر َوَكفِّنُوهُ في ثَْوبَْيِن أَْو قَاَل في ثَْوبَْيِه َوالَ تَُحنِّطُوهُ  )   : صلى َّللا عليه وسلم

ُروا َرْأَسهُ فَإِنه  َ يَْبَعثُهُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة يُلَبِّى َوالَ تَُخمِّ    . َّللاه
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ادٍ  بِيِع َعْن َحمه ِحيِح َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن َحْرٍب وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن أَبِى الره    . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا مُ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َشْيبَاَن َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده َحمه

ِ   : ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ َسِمَع َعْمًرا َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر أَنههُ َسِمَع اْبَن َعبهاٍس قَالَ  ُكنها َمَع َرُسوِل َّللاه

ِعيِرِه فَُوقَِص َوَماَت َوهَُو ُمْحِرٌم فَقَاَل النبي صلى َّللا عليه وسلم فِى َسفٍَر فََخره َرُجٌل َعْن بَ 

َ  )   : صلى َّللا عليه وسلم ُروا َرْأَسهُ فَإِنه َّللاه اْغِسلُوهُ بَِماٍء َوِسْدٍر َواْدفِنُوهُ في ثَْوبَْيِه َوالَ تَُخمِّ

   . َعزه َوَجله يَْبَعثُهُ َوهَُو يُِهلُّ 

ِحيِح َعنْ  َوأَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن   . أَبِى بَْكِر ْبِن أَبِى َشْيبَةَ َعْن ُسْفيَانَ  َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا اْبُن ُعيَْينَةَ  ِحيِم ْبُن ُمنِيٍب َحده ثَنَا َعْبُد الره ثَنَا َحاِجُب ْبُن أَْحَمَد الطُّوِسىُّ َحده َعْن اْلقَاِضى َحده

ةَ قَالَ   . اْلَحِديَث بَِمْعنَاهُ َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر فََذَكَر    : َزاَد قَاَل اْبُن ُعيَْينَةَ َوَزاَدنَا إِْبَراِهيُم ْبُن أَبِى ُحره

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  بُوهُ ِطيبًا  : َزاَد فِيِه َسِعيُد ْبِن ُجبَْيٍر أَنه َرُسوَل َّللاه ثَنَا أَبُو   . َوالَ تُقَرِّ َحده

ثَ  ثَنَا َسِعيِد ْبُن َحده بِيُع َحده ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره نَا أَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو َحده

افِِعىُّ أَْخبََرنَا ُمْسلُِم ْبُن َخالٍِد َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعِن اْبِن ِشهَابٍ  أَنه اْبنًا لُِعْثَماَن رضي َّللا   : الشه

ْبهُ ِطيبًاعنه تُُوفَِّى َوهَُو  ْر َرْأَسهُ َولَْم يُقَرِّ    . ُمْحِرٌم فَلَْم يَُخمِّ

ةَ   : جماع   أَْبَواِب ُدُخوِل َمكه

ةَ   : باب   اْلُغْسِل لُِدُخوِل َمكه

 ِ ِ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه   : ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده

اٌد َعْن أَيُّوَب َعْن نَافِعٍ  ثَنَا َحمه بِيِع َحده ثَنَا أَبُو الره ِد ْبِن يَْحيَى َحده أَنه اْبَن ُعَمَر   : يَْحيَى ْبُن ُمَحمه

ةَ إاِله بَاَت بِِذى طًُوى َحتهى يُْصبَِح َويَْغتَِسلَ  ةَ  رضي َّللا عنه َكاَن الَ يَْقَدُم َمكه ثُمه يَْدُخُل َمكه

   . نَهَاًرا َويَْذُكُر َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم أَنههُ فََعلَهُ 

بِيِع َوأَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ ِمْن َوْجٍه آَخَر َعْن أَيُّوبَ  ِحيِح َعْن أَبِى الره   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ِ األَِديُب أَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر   : َعْمٍرو أَْخبََرنَا أَبُو  : أَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ِ ْبِن َحاتٍِم َويَْعقُوبُ  ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد َّللاه قَاالَ  اإِلْسَماِعيلِىُّ أَْخبََرنِى اْلقَاِسُم ْبُن َزَكِريها َحده

ثَنَا إِْسَماِعيُل َوهَُو اْبُن ُعلَيهةَ  َكاَن اْبُن ُعَمَر رضي َّللا عنه   : أَْخبََرنَا أَيُّوُب َعْن نَافٍِع قَالَ  َحده

ْبَح َويَْغتَسِ  ُل إَِذا َدَخَل أَْدنَى اْلَحَرِم أَْمَسَك َعِن التهْلبِيَِة ثُمه يَبِيُت بِِذى طًُوى ثُمه يَُصلِّى بِنَا الصُّ

   . يَْفَعُل َذلِكَ  أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم َكانَ   : َويَُحدِّثُ 

ِحيِح َعْن يَْعقُوَب ْبِن إِْبَراِهيمَ  ثَنَا أَبُو   . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ َحده

ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر حَ  ُد ْبُن إِْبَراِهيَم َحده ثَنَا ُمَحمه ثَنَا َمالٌِك َعْن نَافِعٍ بَْكِر ْبُن َجْعفٍَر اْلُمَزكِّى َحده أَنه   : ده
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ةَ بَاَت بِِذى طًُوى بَْيَن الثهنِيهتَْيِن َحتهى يُْصبَِح ثُمه يَدْ  ِ ْبَن ُعَمَر َكاَن إَِذا َدنَا ِمْن َمكه ُخُل ِمَن َعْبَد َّللاه

ةَ إَِذا َخَرَج َحاج ً  ةَ َوالَ يَْدُخُل َمكه ا أَْو ُمْعتَِمًرا َحتهى يَْغتَِسَل قَْبَل أَْن يَْدُخَل الثهنِيهِة الهتِى بِأَْعلَى َمكه

ينَا في اْلُغْسِل َعْن َعلِىِّ ْبِن أَبِى   . بِِذى طًُوى َويَأُْمُر َمْن َمَعهُ فَيَْغتَِسلُوَن قَْبَل أَْن يَْدُخلُوا َوُروِّ

   . طَالٍِب َوَعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنهَما

ُخوِل ِمْن ثَنِ   : باب   يهِة َكَداءٍ الدُّ

ىُّ أَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو األَِديُب أَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر اإِلْسَماِعيلِىُّ أَْخبََرنِى اْلَحَسُن ْبُن ُسْفيَاَن النهَسوِ 

ثَنَا هَاُروُن  ِ ْبُن َصالٍِح َصاِحُب اْلبَُخاِرىِّ قَالُوا َحده ِ َوأَبُو يَْعلَى اْلَمْوِصلِىُّ َوَعْبُد َّللاه ْبُن َعْبِد َّللاه

ثَنَا  ثَنَا أَبُو ُكَرْيٍب َحده ثَنَا اْلقَاِسُم َحده ثَنَا أَبُو أَُساَمةَ قَاَل َوَحده اُز نََسبُهُ اْلَحَسُن َحده أَبُو أَُساَمةَ اْلبَزه

يه وسلم أَنه النبي صلى َّللا عل  : َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها

ةَ َوَخَرَج في اْلُعْمَرِة ِمْن ُكًدى فََكاَن أَبِى   : قَاَل ِهَشامٌ   . َدَخَل َعاَم اْلفَْتِح ِمْن َكَداٍء ِمْن أَْعلَى َمكه

َل في َوَدخَ   : َوقَالُوا  . يَْدُخُل ِمْنهَُما ِكالَهَُما قَاَل َوَكاَن أَبِى َكثِيًرا َما يَْدُخُل ِمْن ُكًدى لَْفظُ اْلقَاِسمِ 

اْلُعْمَرِة ِمْن ُكًدى َوَكاَن ُعْرَوةُ يَْدُخُل ِمْنهَُما َجِميًعا َوَكاَن أَْكثَُر َما يَْدُخُل ِمْن ُكًدى َوَكاَن 

   . أَْقَربُهَُما إِلَى َمْنِزلِهِ 

ِحيِح َعْن َمْحُموٍد َعْن أَبِى أَُساَمةَ َوقَاَل في َمْتنِهِ  َدَخَل َعاَم اْلفَْتِح وَ   : َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ةَ  َدَخَل   : وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن أَبِى ُكَرْيٍب َوقَاَل في َمْتنِهِ   . ِمْن َكَداٍء َوَخَرَج ِمْن ُكًدى ِمْن أَْعلَى َمكه

ةَ لَْم يَْذُكِر اْلُعْمَرةَ َوَذَكَر قَْوَل ِهَشامٍ  أَبُو ُسلَْيَماَن  قَالَ   . َعاَم اْلفَْتِح ِمْن َكَداٍء ِمْن أَْعلَى َمكه

ثُوَن قَلهَما يُقِيُموَن هََذْيِن ااِلْسَمْيِن َوإِنهَما هَُو َكَداٌء َوُكًدى َوهَُما ثَنِيهتَانِ   : اْلَخطهابِىُّ    . اْلُمَحدِّ

 ِ ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن يَْعقُوبَ   : َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن َشاَذاَن  ُمَحمه ثَنَا ُمَحمه َحده

ثَنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَ  ُد ْبُن اْلُمثَنهى َحده ثَنَا ُمَحمه ٍد اْلقَبهانِىُّ قَاالَ َحده ْينَةَ َعْن األََصمُّ َوُحَسْيُن ْبُن ُمَحمه

ا أَنه النبي صل  : ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها ى َّللا عليه وسلم لَمه

ةَ َدَخَل ِمْن أَْعالَهَا َوَخَرَج ِمْن أَْسفَلِهَا ِحيِح َعْن   . َجاَء إِلَى َمكه َرَواهُ اْلبَُخاِرىُّ َوُمْسلٌِم في الصه

ِد ْبِن اْلُمثَنهى    . ُمَحمه

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو ُعْثَمانَ  ِد ْبُن  َسِعيُد ْبنُ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِد ْبِن َعْبَداَن َوأَبُو ُمَحمه ِد ْبِن ُمَحمه ُمَحمه

ِد ْبِن َعلِىِّ ْبِن ُمَعاِويَةَ النهْيَسابُوِرىُّ قَالُوا   : أَبِى َحاِمٍد اْلُمْقِرُئ َوأَبُو إِْسَحاقَ  إِْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده   : َحده ُد ْبُن ُعبَْيٍد ُمَحمه ثَنَا ُمَحمه ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن َعلِىِّ ْبِن َعفهاَن َحده

ِ ْبِن ُعَمَر َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمرَ  أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم َكاَن يَْدُخُل   : َعْن ُعبَْيِد َّللاه

ةَ ِمَن الثهنِيهِة اْلُعْليَا َويَْخُرُج ِمَن الثهنِيه  ْفلَىَمكه ُد   . ِة السُّ وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ

ِ َعْن نَافٍِع عَ  ٌد َواْبُن َحْنبٍَل َعْن يَْحيَى َعْن ُعبَْيِد َّللاه ثَنَا ُمَسده ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ِن اْبِن ْبُن بَْكٍر َحده

ةَ ِمْن َكَداٍء ِمْن ثَنِيهِة اْلبَْطَحاِء َويَْخُرُج ِمَن أَنه النبي صلى َّللا عليه وسل  : ُعَمرَ  م َكاَن يَْدُخُل َمكه

ْفلَى    . الثهنِيهِة السُّ

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n93&p1#TOP


135 

 

ٍد َوقَالَ  ِحيِح َعْن ُمَسده ِمْن َكَداٍء ِمَن الثهنِيهِة اْلُعْليَا الهتِى بِاْلبَْطَحاِء   : َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ِد ْبِن اْلُمثَنهى َوُزهَْيِر ْبِن َحْرٍب َعْن يَْحيَى اْلقَطهاِن ُدوَن ِذْكِر َكَداءٍ وَرَواهُ ُمْسلٌِم    . َعْن ُمَحمه

ثَنَا أَبُو َعلِىٍّ  ِ اْلَحافِظُ َحده اْلُحَسْيُن ْبُن َعلِىٍّ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ِزيَد   : َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذِر اْلِحَزاِمىُّ ح َوأَْخبََرنَا اْلقَاِضى أَبُو ُعَمرَ ْبِن هَارُ  ةَ َحده ُد   : وَن بَِمكه ُمَحمه

ثَنَا أَبُو اْلقَاِسمِ  ثَنَا َمْسَعَدةُ ْبُن َسْعٍد   : ْبُن اْلُحَسْيِن َحده ُسلَْيَماُن ْبُن أَْحَمَد اللهْخِمىُّ بِأَْصبَهَاَن َحده

ثَنَا َمالٌِك َعْن نَافٍِع َعِن اْبنِ  ثَنَا َمْعُن ْبُن ِعيَسى َحده ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذِر َحده   : ُعَمرَ  اْلَعطهاُر َحده

ْفلَى ِ صلى َّللا عليه وسلم َكاَن يَْدُخُل ِمَن الثهنِيهِة اْلُعْليَا َويَْخُرُج ِمَن السُّ هَُما لَْفظُ   . أَنه َرُسوَل َّللاه

   . َسَواءٌ 

ِحيِح َعْن إِبَْراِهيَم ْبِن اْلُمْنِذرِ     . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ةَ نَهَاًرا ولَْيالً   : باب   ُدُخوِل َمكه

ا النههَارُ  ِ   : أَمه ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ اْلَحافِظُ َحده ُد   : فَلَِما أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا يَْحيَى ُمَحمه ْبُن يَْعقُوَب َحده

ِ أَْخبََرنِى نَافٌِع َعِن ابِْن ُعَمرَ  ثَنَا يَْحيَى َعْن ُعبَْيِد َّللاه ٌد َحده ثَنَا ُمَسده ٍد َحده ِ   : ْبُن ُمَحمه أَنه َرُسوَل َّللاه

   . َن اْبُن ُعَمَر يَْفَعُل َذلِكَ َوَكا  . صلى َّللا عليه وسلم بَاَت بِِذى طًُوى َحتهى أَْصبََح ثُمه َدَخَل َمكهةَ 

ٍد وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن ُزهَْيِر ْبِن َحْرٍب َوَغْيِرِه َعْن يَْحيَى  ِحيِح َعْن ُمَسده َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

   . اْلقَطهانِ 

ٍش اْلَكْعبِىِّ قَالَ  ا اللهْيُل فَلَِما َمَضى في ِرَوايَِة ُمَحرِّ النبي صلى َّللا عليه وسلم ِمَن  َخَرجَ   : َوأَمه

ةَ لَْيالً فَقََضى ُعْمَرتَهُ     . اْلِجْعَرانَِة لَْيالً ُمْعتَِمًرا فََدَخَل َمكه

  ُدُخوِل اْلَمْسِجِد ِمْن بَاِب بَنِى َشْيبَةَ   : باب

ثَنَ  ِ ْبُن َجْعفٍَر َحده ثَنَا أَبُو َداُوَد أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن فُوَرَك أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه ا يُونُُس ْبُن َحبِيٍب َحده

اُد ْبُن َسلََمةَ َوقَْيٌس َوَسالهٌم ُكلُّهُْم َعْن ِسَماِك ْبِن َحْرٍب َعْن َخالِِد ْبِن َعْرَعَرةَ َعْن  ثَنَا َحمه َحده

ا أَْن هُِدَم اْلبَْيُت بَْعَد ُجْرهٍُم بَنَْتهُ   : َعلِىٍّ رضي َّللا عنه قَالَ  ا أََراُدوا َوْضَع لَمه قَُرْيٌش فَلَمه

ُل َمْن يَْدُخُل ِمْن هََذا اْلبَاِب فََدَخَل َرُسوُل  اْلَحَجِر تََشاَجُروا َمْن يََضُعهُ فَاتهفَقُوا أَْن يََضَعهُ أَوه

ِ صلى َّللا عليه وسلم ِمْن بَاِب بَنِى َشْيبَةَ فَأََمَر بِثَْوٍب فََوَضَع اْلَحَجَر في َوَسطِ  ِه َوأََمَر ُكله َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم فََوَضَعهُ    . فَِخٍذ أَْن يَأُْخُذوا بِطَائِفٍَة ِمَن الثهْوِب فَيَْرفَُعوهُ َوأََخَذهُ َرُسوُل َّللاه

دٍ   : َوأَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  ِد ْبِن اْلَحاِرِث اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه ِد عَ   : أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه ِ ْبُن ُمَحمه ْبُد َّللاه

ثَنَا أَبُو ُكَرْيٍب َحده  ُد ْبُن يَْحيَى ْبِن َمْنَدْه َحده ثَنَا ُمَحمه ْيٍخ األَْصبَهَانِىُّ َحده ثَنَا َعْبُد ْبِن َجْعفٍَر أَبُو الشه

ثَ  ِ ْبُن ُعْثَماَن ْبِن ُخثَْيٍم َحده ثَنَا َعْبُد َّللاه ِحيِم ْبُن ُسلَْيَماَن َحده ثَنَا اْبُن َعبهاسٍ الره   : نَا أَبُو الطُّفَْيِل َحده
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ةَ  ا قَِدَم في َعْهِد قَُرْيٍش َدَخَل النبي صلى َّللا عليه وسلم َمكه أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم لَمه

ا يَلِى اْلَحَجرَ     . ِمْن هََذا اْلبَاِب األَْعظَِم َوقَْد َجلََسْت قَُرْيٌش ِممه

ِن ُعَمَر َمْرفُوًعا في ُدُخولِِه ِمْن بَاِب بَنِى َشْيبَةَ َوُخُروِجِه ِمْن بَاِب اْلَحنهاِطيَن َوُرِوَى َعِن ابْ 

ينَا َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعطَاٍء قَالَ  يَْدُخُل اْلُمْحِرُم ِمْن َحْيُث َشاَء   : َوإِْسنَاُدهُ َغْيُر َمْحفُوٍظ َوُروِّ

وسلم ِمْن بَاِب بَنِى َشْيبَةَ َوَخَرَج ِمْن بَاِب بَنِى َمْخُزوٍم إِلَى  قَاَل َوَدَخَل النبي صلى َّللا عليه

فَا َوهََذا ُمْرَسٌل َجيِّدٌ     . الصه

  َرْفِع اْليََدْيِن إَِذا َرأَى اْلبَْيتَ   : باب

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا ُمحَ   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن الْقَاِضى َحده مه

ْثُت َعنْ  افِِعىُّ أَْخبََرنَا َسِعيُد ْبُن َسالٍِم َعِن اْبِن ُجَريٍْج قَاَل ُحدِّ ثَنَا الشه بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن َحده  الره

ِ ْبِن اْلَحاِرث َعِن اْبِن َعبهاٍس َعِن النبي صلى َّللا عليه وسل   : م أَنههُ قَالَ ِمْقَسٍم َمْولَى َعْبِد َّللاه

فَا َواْلَمْرَوِة َوَعِشيهةَ َعَرفَةَ َوبَِجْمٍع ِعْندَ  الَِة َوإَِذا َرأَى اْلبَْيَت َوَعلَى الصه  تُْرفَُع األَْيِدى في الصه

   . َكَذا في َسَماِعنَا َوفِى اْلَمْبُسوِط َوِعْنَد اْلَجْمَرتَْينِ   . اْلَجْمَرتَْيِن َوَعلَى اْلَميِّتِ 

َمْعنَاهُ َرَواهُ ُشَعْيُب ْبُن إِْسَحاَق َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن ِمْقَسٍم َوهَُو ُمْنقَِطٌع لَْم يَْسَمْعهُ اْبُن ُجَرْيٍج َوبِ 

ْحَمِن ْبِن أَبِى لَْيلَى َعِن اْلَحَكِم َعْن ِمْقَسٍم َعِن اْبِن َعبهاٍس،   . ِمْن ِمْقَسمٍ  ُد ْبُن َعْبِد الره َوَرَواهُ ُمَحمه

ةً َمْرفُوًعا إِلَى النبي صلى َّللا عليه وسلم وَ  ةً َمْوقُوفًا َعلَْيِهَما َوَمره َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمَر َمره

ٍى في اْلَحِديثِ   { ج }   . ُدوَن ِذْكِر اْلَميِّتِ  أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن   . َواْبُن أَبِى لَْيلَى هََذا َغْيُر قَوه

ثَنَا فُوَرَك أَْخبَرَ  ثَنَا أَبُو َداُوَد هَُو الطهيَالِِسىُّ َحده ثَنَا يُونُُس ْبُن َحبِيٍب َحده ِ ْبُن َجْعفٍَر َحده نَا َعْبُد َّللاه

ثَنِى أَبُو قََزَعةَ اْلبَاِهلِىُّ   َواْسُمهُ ُسَوْيُد ْبُن ُحَجْيٍر َعْن ُمهَاِجٍر اْلَمكِّىِّ قَاَل قُْلُت لَِجابِرِ   : ُشْعبَةُ َحده

 ِ ُجُل يَْرفَُع يََدْيِه إَِذا نَظََر إِلَى اْلَكْعبَةَ   : ْبِن َعْبِد َّللاه َما ُكْنُت أََرى أََحًدا يَْفَعُل هََذا إاِله   : فَقَالَ   . الره

ِ صلى َّللا عليه وسلم أَفَُكنها نَْفَعلُهُ  وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ   . اْليَهُوَد َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاه الرُّ

َد ْبَن َجْعفٍَر َحده  ثَنَا يَْحيَى ْبُن َمِعيٍن أَنه ُمَحمه ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ُد ْبُن بَْكٍر َحده ثَهُْم أَْخبََرنَا ُمَحمه

ُث فََذَكَر َمْعنَاهُ إاِله أَنههُ قَالَ  ثَنَا ُشْعبَةُ قَاَل َسِمْعُت أَبَا قََزَعةَ يَُحدِّ ِ  قَدْ   : َحده َحَجْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاه

ُل َمَع إِْرَسالِِه أَْشهُُر ِعْنَد أَْهِل اْلِعْلِم ِمْن   : قَاَل الشهْيخُ   . صلى َّللا عليه وسلم فَلَْم نَُكْن نَْفَعلُهُ  األَوه

   . ُل َمْن َرأَى َوأَْثبَتَ َحِديِث ُمهَاِجٍر َولَهُ َشَواِهُد َوإِْن َكانَْت ُمْرَسلَةً َواْلقَْوُل في ِمْثِل هََذا قَوْ 

  اْلقَْوِل ِعْنَد ُرْؤيَِة اْلبَْيتِ   : باب

بِيُع أَْخبََرنَا ا ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره افِِعىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َحده لشه

أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم َكاَن إَِذا َرأَى اْلبَْيَت   : ُجَرْيجٍ  أَْخبََرنَا َسِعيُد ْبُن َسالٍِم َعِن اْبنِ 

فَهُ   : َرفََع يََدْيِه َوقَالَ  اللههُمه ِزْد هََذا اْلبَْيَت تَْشِريفًا َوتَْعِظيًما َوتَْكِريًما َوَمهَابَةً َوِزْد َمْن َشر 
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هُ َواْعتََمَرهُ تَْشِريفًا َوتَ  ْن َحجه َمهُ ِممه اَوَكر  َولَهُ َشاِهٌد ُمْرَسٌل   . هََذا ُمْنقَِطعٌ   . ْكِريًما َوتَْعِظيًما َوبِر ً

اِمىِّ َعْن َمْكُحوٍل قَالَ  َكاَن   : َعْن َولَهُ َشاِهٌد ُمْرَسٌل َعْن ُسْفيَاَن الثهْوِرىِّ َعْن أَبِى َسِعيٍد الشه

ةَ فََرأَى اْلبَ  اللههُمه أَْنَت   : ْيَت َرفََع يََدْيِه َوَكبهَر َوقَالَ النبي صلى َّللا عليه وسلم إَِذا َدَخَل َمكه

ْكِريَما السهالَُم َوِمْنَك السهالَُم فََحيِّنَا َربهنَا بِالسهالَِم، اللههُمه ِزْد هََذا اْلبَْيَت تَْشِريفًا َوتَْعِظيًما َوتَ 

هُ أَِو اْعتََمَرهُ تَْكِريًما وَ  اَوَمهَابَةً َوِزْد َمْن َحجه ُد   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ   . تَْشِريفًا َوتَْعِظيًما َوبِر ً ُمَحمه

ٍد َحده  ثَنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُمَحمه ثَنَا َعلِىُّ ْبُن إِْبَراِهيَم األَْصبَهَانِىُّ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو نَْصٍر اْلِعَراقِىُّ َحده

ثَ  َرابَِجْرِدىُّ َحده اِمىُّ ْبُن اْلَحَسِن الده ثَنِى أَبُو َسِعيٍد الشه ثَنَا ُسْفيَاُن َحده ِ ْبُن اْلَولِيِد َحده نَا َعْبُد َّللاه

ِ   . فََذَكَرهُ  ْيبَانِىُّ   : أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب الشه ُمَحمه

ُد ْبُن عَ  ثَنَا ُمَحمه ِد ْبِن َحده ْبِد اْلَوههاِب أَْخبََرنَا َجْعفَُر ْبُن َعْوٍن أَْخبََرنَا يَْحيَى ْبُن َسِعيٍد َعْن ُمَحمه

اللههُمه أَْنَت السهالَُم َوِمْنَك السهالَُم   : َكاَن َسِعيٌد إَِذا َحجه فََرأَى اْلَكْعبَةَ قَالَ   : َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيهِب قَالَ 

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ   . نَا بِالسهالَمِ َحيِّنَا َربه  ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا   : َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن طَ  ثَنَا يَْحيَى ْبُن َمِعيٍن َحده ٍد َحده ِريٍف َعْن اْلَعبهاُس ْبُن ُمَحمه

ُحَمْيِد ْبِن يَْعقُوَب َسِمَع َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيهِب يَقُوُل َسِمْعُت ِمْن ُعَمَر رضي َّللا عنه َكلَِمةً َما بَقَِى 

الَُم اللههُمه أَْنَت السهالَُم َوِمْنَك السه   : أََحٌد ِمَن النهاِس َسِمَعهَا َغْيِرى َسِمْعتُهُ يَقُوُل إَِذا َرأَى اْلبَْيتَ 

  : قُْلتُ   . يََماِمىٌّ   : قَالَ   ؟ قَاَل اْلَعبهاُس قُلُْت لِيَْحيَى َمْن إِْبَراِهيُم ْبُن طَِريٍف هََذا  . فََحيِّنَا َربهنَا بِالسهالَمِ 

   . قَاَل َرَوى َعْنهُ يَْحيَى ْبُن َسِعيٍد األَْنَصاِرىُّ   ؟ فََمْن ُحَمْيُد ْبُن يَْعقُوَب هََذا

  اْفتِتَاِح الطهَواِف بِااِلْستاِلَمِ   : باب

ْزَجاِهىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر اإِلْسَماِعيلِىُّ  ْزَجاِهىُّ أَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو الره  أَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو الره

ثَنَا اْبُن َوْهٍب ح قَاَل  ثَنَا أَبُو الطهاِهِر َحده ثَنَا اْلهَِسْنَجانِىُّ َحده َوأَْخبََرنِى اْلَحَسُن هَُو اْبُن ُسْفيَاَن َحده

ِ ْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى يُونُُس َعِن اْبِن ِشهَاٍب َعْن َسالٍِم َعْن أَبِيهِ  ثَنَا َحْرَملَةُ أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه   : َحده

ةَ يَْستَلُِم الرُّ  ِ صلى َّللا عليه وسلم ِحيَن يَْقَدُم َمكه َل َما يَطُوُف َرأَْيُت َرُسوَل َّللاه ْكَن األَْسَوَد أَوه

ْبعِ     . يَُخبُّ ثاَلَثَةَ أَْطَواٍف ِمَن السه

ِحيِح َعْن أَْصبََغ َعِن اْبِن َوْهٍب وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن أَبِى الطهاِهِر  َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَنَا يُونُُس ْبُن أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن فُورَ   . َوَحْرَملَةَ ْبِن يَْحيَى ِ ْبُن َجْعفٍَر َحده َك أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه

َجاِل َحده  ثَنَا ُسلَْيَماُن ْبُن اْلُمِغيَرِة اْلقَْيِسىِّ َوَكاَن ِخيَاًرا ِمَن الرِّ ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ثَنَا َحبِيٍب َحده

اِمتِ  ِ ْبِن الصه ُكْنُت بَْيَن اْلَكْعبَِة   : َعْن أَبِى َذرٍّ رضي َّللا عنه قَالَ  ُحَمْيُد ْبُن ِهالٍَل َعْن َعْبِد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم فَبََدأَ بِاْلَحَجِر فَاْستَلََمهُ ثُمه طَاَف بِاْلبَْيِت َسْبًعا  َوأَْستَاِرهَا فََدَخَل َرُسوُل َّللاه

ِة إِْسالَِم أَبِى َذرٍّ أَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم   . َوَصلهى َخْلَف اْلَمقَاِم َرْكَعتَْينِ     . في قِصه

  تَْقبِيِل اْلَحَجرِ   : باب
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دٍ  ثَنَا أَبُو ُعْثَمانَ   : أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه ِل اْلَماَسْرَجِسىُّ َحده َعْمُرو ْبُن   : اْلَحَسُن ْبُن َعلِىِّ ْبِن اْلُمَؤمه

ثَنَا أَبُو أَْحَمدَ  ِ اْلبَْصِرىُّ َحده ثَنَا   : َعْبِد َّللاه ُد ْبُن َعْبِد اْلَوههاِب أَْخبََرنَا يَْعلَى ْبُن ُعبَْيٍد َحده ُمَحمه

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ثَنَا   : األَْعَمُش وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ٍد اْلَعنَِزىُّ َحده أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه

اِرِمىُّ َحده  ثَنَا ُسْفيَاُن َعِن األَْعَمِش َعْن إِْبَراِهيَم َعْن ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الده ُد ْبُن َكثِيٍر َحده ثَنَا ُمَحمه

إِنِّى ألَْعلَُم أَنهَك َحَجٌر َما تَْنفَُع   : أَنههُ َجاَء إِلَى اْلَحَجِر فَقَبهلَهُ فَقَالَ   : َعابِِس ْبِن َربِيَعةَ َعْن ُعَمرَ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم يُقَبِّلَُك َما قَبهْلتُكَ َوالَ تَُضرُّ َولَْوالَ أَنِّى  لَْفظُ َحِديِث   . َرأَْيُت َرُسوَل َّللاه

ِ إِنِّى ألَْعلَُم أَنهَك َحَجٌر   : َرأَْيُت ُعَمَر اْستَْقبَِل اْلَحَجَر ثُمه قَالَ   : الثهْوِرىِّ َوفِى ِرَوايَِة يَْعلَى َوَّللاه

َم فَقَبهلَهُ َولَْوالَ أَنِّى َرأَْيُت َرُسو ِ صلى َّللا عليه وسلم يُقَبِّلَُك َما قَبهْلتَُك ثُمه تَقَده    . َل َّللاه

ِد ْبِن َكثِيٍر َوأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن َحِديِث أَبِى ُمَعاِويَةَ َعِن  ِحيِح َعْن ُمَحمه َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

   . األَْعَمشِ 

ِ ْبنُ  ِ ْبُن َسْرِجَس َوأَْسلَُم َمْولَى ُعَمَر َعْن ُعَمرَ  َوَرَواهُ َعْبُد َّللاه أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن   . ُعَمَر َوَعْبُد َّللاه

ثَنَا ُد ْبُن َغالِِب ْبِن َحْرٍب تَْمتَاٌم َحده ثَنَا ُمَحمه أَبُو  أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد َحده

ثَ  ثَنَا ُحَذْيفَةَ َحده ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو اْلفَْضِل ْبُن إِْبَراِهيَم َحده نَا ُسْفيَاُن ح وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن إِْبَراِهيمَ  ْحَمِن َحده ثَنَا َعْبُد الره اٍر َحده ُد ْبُن بَشه ثَنَا ُمَحمه   ْبِن َعْبدِ أَْحَمُد ْبُن َسلََمةَ َحده

  : َكاَن ُعَمُر ْبُن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه يُقَبُِّل اْلَحَجَر َويَقُولُ   : األَْعلَى َعْن ُسَوْيِد ْبِن َغفَلَةَ قَالَ 

ْبِد لَْفظُ َحِديِث عَ   . بَِك َحفِي ًا ) إِنِّى ألَْعلَُم أَنهَك َحَجٌر الَ تَُضرُّ َوالَ تَْنفَُع َولَِكنِّى َرأَْيُت أَبَا اْلقَاِسِم 

ْحَمِن ْبِن َمْهِدىٍّ َولَْيَس في ِرَوايَِة أَبِى ُحَذْيفَةَ الَ تَُضرُّ َوالَ تَْنفَعُ  َوقَاَل َعْن ُعَمَر رضي   . الره

َوايَةَ   . أَنههُ قَبهَل اْلَحَجَر َوقَاَل إِنِّى ألُقَبِّلَُك َوإِنِّى ألَْعلَُم أَنهَك َحَجرٌ   : َّللا عنه    . ثُمه َذَكَر الرِّ

ْحَمنِ  ِد ْبِن اْلُمثَنهى َعْن َعْبِد الره ِحيِح َعْن ُمَحمه    . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

َوَرَواهُ َوِكيٌع َعِن الثهْوِرىِّ َوقَاَل في اْلَحِديِث َرأَْيُت ُعَمَر رضي َّللا عنه قَبهَل اْلَحَجَر 

   . َواْلتََزَمهُ 

ِ اْلَحا ثَنَا   : فِظُ أَْخبََرنِى أَبُو بَْكرٍ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِل ْبِن اْلَحَسِن ْبِن ِعيَسى َحده ُد ْبُن اْلُمَؤمه ُمَحمه

ثَنَا ُمَحمه  ثَنَا ِعيَسى ْبُن يُونَُس َحده اٍد َحده ثَنَا نَُعْيُم ْبُن َحمه ِد ْبِن اْلُمَسيهِب َحده ُد ْبُن اْلفَْضُل ْبُن ُمَحمه

ِ قَالَ إِْسَحاَق َعْن أَبِى جَ  ُد ْبُن َعلِىِّ ْبِن اْلُحَسْيِن َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه َدَخْلنَا   : ْعفٍَر َوهَُو ُمَحمه

َحى فَأَتَى النبي صلى َّللا عليه وسلم بَاَب اْلَمْسِجِد فَأَنَاَخ َراِحلَتَهُ ثُمه  ةَ ِعْنَد اْرتِفَاِع الضُّ َمكه

ِر فَاْستَلََمهُ َوفَاَضْت َعْينَاهُ بِاْلبَُكاِء ثُمه َرَمَل ثاَلَثًا َوَمَشى أَْربًَعا َحتهى َدَخَل اْلَمْسِجَد فَبََدأَ بِاْلَحجَ 

ا فََرَغ قَبهَل اْلَحَجَر َوَوَضَع يََدْيِه َعلَْيِه َوَمَسَح بِِهَما َوْجهَهُ     . فََرَغ فَلَمه
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ِ اْلَحافِظُ أَْخبَرَ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ِ أَْخبََرنَا ُمَحمه ثَنَا يَْحيَى ْبُن   : نَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

بَْيِر ْبِن َعَربِىٍّ قَالَ  اٌد َعِن الزُّ ثَنَا َحمه ٌد َحده ثَنَا ُمَسده ِد ْبِن يَْحيَى َحده َسأََل اْبَن ُعَمَر َرُجٌل   : ُمَحمه

ِ صلى َّللا عليه وسلم يَْستَلُِمهُ َويُقَبِّلُهُ َكاَن َرُسو  : َعِن اْستاِلَِم اْلَحَجِر قَالَ  أََرأَْيَت   : فَقَالَ   . ُل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه   : قَالَ   . إِْن ُزِحْمُت أََرأَْيَت إِْن ُغلِبْتُ  اْجَعْل أََرأَْيَت بِاْليََمِن َرأَْيُت َرُسوَل َّللاه

   . وسلم يَْستَلُِمهُ َويُقَبِّلُهُ 

دٍ َرَواهُ اْلبَُخارِ  ِحيِح َعْن ُمَسده    . يُّ فِي الصه

ُجوِد َعلَْيهِ   : باب   السُّ

ثَنَا   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  ِ ْبُن َجْعفٍَر األَْصبَهَانِىُّ َحده ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن فُوَرَك أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه ُمَحمه

ثَ  ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ةَ قَالَ يُونُُس ْبُن َحبِيٍب َحده َرأَْيُت   : نَا َجْعفَُر ْبُن ُعْثَماَن اْلقَُرِشىُّ ِمْن أَْهِل َمكه

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  َد ْبَن َعبهاِد ْبِن َجْعفٍَر ح وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن   : ُمَحمه ُمَحمه

ثَنَا ِ  أَْحَمَد اْلَمْحبُوبِىُّ بَِمْرٍو َحده ثَنَا َجْعفَُر ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا أَبُو َعاِصٍم النهبِيُل َحده ُد ْبُن ُمَعاٍذ َحده ُمَحمه

َد ْبَن َعبهاِد ْبِن َجْعفٍَر قَبهَل اْلَحَجَر َوَسَجَد َعلَْيِه ثُمه قَالَ   : قَالَ  َرأَْيُت َخالََك اْبَن   : َرأَْيُت ُمَحمه

َوقَاَل اْبُن َعبهاٍس رضي َّللا عنه َرأَْيُت ُعَمَر ْبَن اْلَخطهاِب رضي   . ُجُد َعلَْيهِ َعبهاٍس يَقَبِّلُهُ َويَسْ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم فََعَل هََكَذا فَفََعْلتُ   : َّللا عنه قَبهلَهُ َوَسَجَد َعلَيِْه ثُمه قَالَ    . َرأَْيُت َرُسوَل َّللاه

لَْو لَْم أََر النبي   : يَِة الطهيَالِِسىِّ ثُمه قَاَل ُعَمُر رضي َّللا عنهلَْفظُ َحِديِث أَبِى َعاِصٍم َوفِى ِرَوا

ِ ْبِن ُعْثَماَن نََسبَهُ الطهيَالِِسىُّ   . صلى َّللا عليه وسلم قَبهلَهُ َما قَبهْلتُهُ  َوَجْعفٌَر هََذا هَُو اْبُن َعْبِد َّللاه

هِ  بِيُع  َوأَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبنُ   . إِلَى َجدِّ ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره اْلَحَسِن اْلقَاِضى َحده

افِِعىُّ أَْخبََرنَا َسِعيٌد َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن أَبِى َجْعفٍَر قَالَ  َرأَْيُت اْبَن َعبهاٍس رضي   : أَْخبََرنَا الشه

ْكَن ثُمه َسَجَد َعلَْيِه ثُمه قَبهلَهُ ثُمه َسَجَد َعلَيِْه ثاَلََث َّللا عنه َجاَء يَْوَم التهْرِويَِة ُمَسبًِّدا َرأْ  َسهُ فَقَبهَل الرُّ

اتٍ     . َمره

َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا ُسلَْيَماُن ْبُن أَْحَمَد ْبِن أَيُّوَب الطهبََرانِىُّ   : َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ 

ثَنَا  ثَنَا ُسْفيَاُن َعنِ َحده ثَنَا يَْحيَى ْبُن يََماٍن َحده ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُسلَْيَماَن اْلُجْعفِىُّ َحده ْنبَاِع َحده  أَبُو الزِّ

َرأَْيُت النبي صلى َّللا عليه وسلم يَْسُجُد   : اْبِن أَبِى ُحَسْيٍن َعْن ِعْكِرَمةَ َعِن ابِْن َعبهاٍس قَالَ 

ِ ْبُن   : اَل ُسلَْيَماُن لَْم يَْرِوِه َعْن ُسْفيَاَن إاِله اْبُن يََماٍن َواْبُن أَبِى ُحَسْينٍ قَ   . َعلَى اْلَحَجرِ  َعْبُد َّللاه

ْحَمِن ْبِن أَبِى ُحَسْينٍ     . َعْبِد الره

  تَْقبِيِل اْليَِد بَْعَد ااِلْستاِلَمِ   : باب

ثَنَ  ِ اْلَحافِظُ َحده ِد ْبِن أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمه ا َعلِىُّ ْبُن ِعيَسى ْبِن إِْبَراِهيَم َحده

ِ ْبِن ُعَمَر َعنْ  ثَنَا أَبُو َخالٍِد األَْحَمُر َعْن ُعبَْيِد َّللاه ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن أَبِى َشْيبَةَ َحده  نَافٍِع ِزيَاٍد َحده

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n93&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n93&p1#TOP
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َما تََرْكتُهُ ُمْنُذ َرأَْيُت النبي صلى َّللا   : َم اْلَحَجَر بِيَِدِه َوقَبهَل يََدهُ َوقَالَ َرأَْيُت اْبَن ُعَمَر اْستَلَ   : قَالَ 

   . عليه وسلم يَْفَعلُهُ 

ِحيِح َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن أَبِى َشْيبَةَ     . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيِد بْ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن   : ُن أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َحده ُمَحمه

ثَنَا يَْحيَى ْبُن أَبِى طَالٍِب أَْخبََرنَا َعْبُد اْلَوههاِب ْبُن َعطَاٍء أَْخبََرنِى اْبُن ُجَرْيٍج َعْن  يَْعقُوَب َحده

ِ َوأَبَا  : َعطَاٍء قَالَ  هَُرْيَرةَ َوأَبَا َسِعيٍد اْلُخْدِرىه َواْبَن ُعَمَر رضي َّللا  َرأَْيُت َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاه

قَاَل اْبُن ُجَرْيٍج فَقُْلُت لَِعطَاٍء َواْبُن َعبهاٍس قَاَل َواْبُن   . عنهْم إَِذا اْستَلَُموا اْلَحَجَر قَبهلُوا أَْيِديَهُمْ 

   . َعبهاٍس َحِسْبُت َكثِيًرا

  ِر األَْسَوِد َواْلَمقَامِ َما َوَرَد في اْلَحجَ   : باب

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا الره ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ْهِرىِّ َعنْ  ثَنَا يُونُُس ْبُن يَِزيَد َعِن الزُّ ثَنَا أَيُّوُب ْبُن ُسَوْيٍد َحده ِ  َحده ُمَسافِعٍ اْلَحَجبِىِّ َعْن َعْبِد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم ْكُن َواْلَمقَاُم يَاقُوتَتَاِن ِمْن يََواقِيِت  )   : ْبِن َعْمٍرو قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه الرُّ

ُ نُوَرهَُما َولَْوالَ َذلَِك ألََضاَءتَا َما بَْيَن اْلَمْشِرِق َوالْ  أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن   . َمْغِربِ اْلَجنهِة طََمَس َّللاه

ثَنَا األَْسفَاِطىُّ يَْعنِى اْلَعبهاَس ْبَن اْلفَْضِل َحده  ثَنَا أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد َحده

ثَنِى  ْهِرىِّ قَاَل َحده ثَنَا أَبِى َعْن يُونَُس َعِن الزُّ ُمَسافٌِع اْلَحَجبِىُّ َسِمَع َعْبَد أَْحَمُد ْبُن َشبِيٍب َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم ِ ْبَن َعْمٍرو يَقُوُل قَاَل َرُسوُل َّللاه ْكَن َواْلَمقَاَم ِمْن يَاقُوِت  )   : َّللاه إِنه الرُّ

هَُما ِمْن َخطَايَا بَنِى آَدَم ألََضاَءا َما بَْيَن اْلَمْشِرِق َوالْ  هَُما اْلَجنهِة َولَْوالَ َما َمسه َمْغِرِب َوَما َمسه

   . ِمْن ِذى َعاهٍَة َوالَ َسقِيٍم إاِله ُشفِىَ 

ثَنَا   : َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ِد ْبِن إِْسَحاَق َحده ٍد اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ثَ  ٌد َحده ثَنَا ُمَسده ِ يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب َحده اُد ْبُن َزْيٍد َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعطَاٍء َعْن َعْبِد َّللاه نَا َحمه

هُ ُذو َعاهٍَة إاِله ُشفَِى َوَما   : ْبِن َعْمٍرو يَْرفَُعهُ قَالَ  هُ ِمْن أَْنَجاِس اْلَجاِهلِيهِة َما َمسه لَْوالَ َما َمسه

   . َعلَى األَْرِض َشْىٌء ِمَن اْلَجنهِة َغْيُرهُ 

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن َعلِىٍّ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنَا ُعَمُر ْبُن إِْبَراِهيَم َعْن قَتَاَدةَ َعْن أَ  ثَنَا َشاذُّ ْبُن فَيهاٍض أَبُو ُعبَْيَدةَ َحده اُق َحده نَِس ْبِن َمالٍِك اْلَوره

ِ صلى َّللا عليه وسلم أَْخبََرنَا أَبُو   . اْلَحَجُر األَْسَوُد ِمْن ِحَجاَرِة اْلَجنهةِ  )   : قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه

ثَنَا إِْسَحاقُ   : اْلَحَسنِ  فهاُر َحده ْبُن اْلَحَسِن  َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

ِ ْبُن ُعْثَماَن ْبِن ُخثَْيٍم َعنْ  ثَنَا َعْبُد َّللاه اُد ْبُن َسلََمةَ َحده ثَنَا َحمه ثَنَا َعفهاُن َحده  َسِعيِد ْبِن اْلَحْربِىُّ َحده

ُ اْلَحجَ  )   : ُجبَْيٍر َعِن اْبِن َعبهاٍس قَاَل قَاَل النبي صلى َّللا عليه وسلم َر يَْوَم اْلقِيَاَمِة لَهُ لَيَْبَعثَنه َّللاه
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َوَكَذلَِك َرَواهُ َجَماَعةٌ َعْن   . َعْينَاِن يُْبِصُر بِِهَما َولَِساٌن يَْنِطُق بِِه يَْشهَُد َعلَى َمِن اْستَلََمهُ بَِحقٍّ 

ِ ْبِن ُعْثَماَن َوقَاَل بَْعُضهُْم في اْلحَ  اٍد َوَكَذلَِك َرَواهُ َجَماَعةٌ َعْن َعبِْد َّللاه لَِمِن اْستَلََمهُ   : ِديثِ َحمه

   . بَِحقٍّ 

ْكِن اْليََمانِى بِيَِدهِ   : باب   اْستاِلَِم الرُّ

ثَنَا أَْحَمُد ْبُن سَ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو اْلفَْضِل ْبُن إِْبَراِهيَم َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا أَْخبََرنَا ُمَحمه لََمةَ َحده

ُد ْبُن بَشه  ِ أَْخبََرنِى ُمَحمه ثَنَا ُعبَْيُد َّللاه ثَنَا يَْحيَى هَُو اْبُن َسِعيٍد َحده ُد ْبُن اْلُمثَنهى قَاالَ َحده اٍر َوُمَحمه

ْكنَْيِن اْليََمانِى َواْلَحَجِر األَْسَوِد ُمْنُذ َرأَْيُت   : نَافٌِع َعِن اْبِن ُعَمَر قَالَ  َما تََرْكُت اْستاِلََم هََذْيِن الرُّ

ٍة َوالَ في َرَخاءٍ َرُسو ِ صلى َّللا عليه وسلم يَْستَلُِمهَُما في ِشده    . َل َّللاه

ِد  اٍر َوُمَحمه ِد ْبِن بَشه ٍد َعْن يَْحيَى وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن ُمَحمه ِحيِح َعْن ُمَسده َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ُ   : َحَسنِ أَْخبََرنَا أَبُو الْ   . ْبِن اْلُمثَنهى َوَغْيِرِهَما ُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن َداُوَد اْلَعلَِوىُّ َرِحَمهُ َّللاه ُمَحمه

دٍ  ثَنَا أَبُو ُمَحمه ثَنَا   : َحده ثَنَا َحاِمُد ْبُن أَبِى َحاِمٍد اْلُمْقِرُئ َحده اْلَحَسُن ْبُن اْلُحَسيِْن ْبِن َمْنُصوٍر َحده

اِزىُّ َحده  اٍد َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمَر قَالَ إِْسَحاُق ْبُن ُسلَْيَماَن الره   : ثَنَا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن أَبِى َروه

ْكَن األَْسَوَد أَْحَسبُهُ قَاَل في  ْكَن اْليََمانَِى َوالرُّ ِ صلى َّللا عليه وسلم يَْستَلُِم الرُّ َكاَن َرُسوُل َّللاه

ْكنَْيِن اآلَخرَ  أَْحَمُد ْبُن أَبِى   : أَْخبََرنَا أَبُو َحاِمدٍ   : أَْخبََرنَا أَبُو َحاِمدٍ   . ْينِ ُكلِّ طَْوفٍَة َوالَ يَْستَلُِم الرُّ

ثَنَا أَبُو بَْكرٍ  ْوَزنِىُّ َحده ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن أَبِى   : اْلَعبهاِس الزه ثَنَا ُمَحمه افِِعىُّ َحده ِ الشه ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُمَحمه

يَاِحىُّ  اِم الره ثَنَا يَِزيُد ْبُن هَاُروَن أَْخبََرنَا ُعَمُر ْبُن قَْيٍس َعْن َعطَاٍء َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد  اْلَعوه َحده

 ِ ْكَن اْليََمانَِى فَقَبهَل   : َّللاه ِ صلى َّللا عليه وسلم اْستَلََم اْلَحَجَر فَقَبهلَهُ َواْستَلََم الرُّ أَنه َرُسوَل َّللاه

َوقَْد ُرِوَى في تَْقبِيلِِه َوقَْد ُرِوَى في تَْقبِيلِِه َخبٌَر الَ   . ْبُن قَْيٍس اْلَمكِّىُّ َضِعيفٌ  ُعَمرُ   { ج }   . يََدهُ 

دٍ  ةَ أَْخبََرنَا أَبُو   : يَْثبُُت ِمْثلُهُ أَْخبََرنَاهُ أَبُو ُمَحمه اْلَحَسُن ْبُن أَْحَمَد ْبِن إِْبَراِهيَم ْبِن فَِراٍس بَِمكه

بِّىُّ ُعَمُر   : َحْفصٍ  ثَنَا َداُوُد ْبُن َعْمٍرو الضه ثَنَا َعلِىُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز َحده ٍد اْلُجَمِحىُّ َحده ْبُن ُمَحمه

ِ ْبِن ُمْسلِِم ْبِن هُْرُمَز َعْن ُمَجاِهٍد َعِن ا ُب َعْن َعْبِد َّللاه ثَنَا إِْبَراِهيُم أَبُو إِْسَماِعيَل اْلُمَؤدِّ ْبِن َحده

هُ   : لَ َعبهاٍس قَا ْكَن الْيََمانَِى قَبهلَهُ َوَوَضَع َخده ِ صلى َّللا عليه وسلم إَِذا اْستَلََم الرُّ َكاَن َرُسوُل َّللاه

ِ ْبُن ُمْسلِِم ْبِن هُْرُمَز َوهَُو َضِعيفٌ   { ج }   . األَْيَمَن َعلَْيهِ  َد بِِه َعْبُد َّللاه    . تَفَره

ْكِن َواألَْخبَاُر َعِن اْبِن َعبهاٍس ف ُجوِد َعلَْيِه إاِله أَْن يَُكوَن أََراَد بِالرُّ ي تَْقبِيِل اْلَحَجِر األَْسَوِد َوالسُّ

ى بَِذلَِك فَيَُكوُن ُمَوافِقًا لَِغْيِرهِ     . اْليََمانِى اْلَحَجَر األَْسَوَد فَإِنههُ أَْيًضا يَُسمه

ْكنَْيِن اللهَذْيِن يَلِيَاِن اْلَحَجرَ   : باب   الرُّ

ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن قُ أَ  ِد ْبِن َسْختَُوْيِه َحده ثَنَا َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا ْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه تَْيبَةَ َحده

دُ  وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه ثَنَا  يَْحيَى ْبُن يَْحيَى أَْخبََرنَا اللهْيُث ح َوأَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ ْبُن بَْكٍر َحده
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ثَنَا لَْيٌث َعِن اْبِن ِشهَاٍب َعْن َسالٍِم َعِن اْبِن ُعَمرَ  ثَنَا أَبُو اْلَولِيِد الطهيَالِِسىُّ َحده   : قَالَ  أَبُو َداُوَد َحده

ْكنَْيِن اْليَمَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم يَْمَسُح ِمَن اْلبَْيِت إاِله الرُّ    . انِيَْينِ لَْم أََر َرُسوَل َّللاه

ِحيِح َعْن أَبِى اْلَولِيِد وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى َوأَْخبََرنَا أَبُو   . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ُد ْبُن إِْبَراِهيَم ْبِن اْلفَْضِل قَاالَ  ُد ْبُن يَْعقُوَب َوُمَحمه ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا ُمَحمه ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد َّللاه َحده

ِ َعْن نَافٍِع َعْن َعبْ  ثَنَا َخالُِد ْبُن اْلَحاِرِث َعْن ُعبَْيِد َّللاه ُد ْبُن اْلُمثَنهى َحده ثَنَا ُمَحمه ِ َسلََمةَ َحده ِد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َكاَن الَ يَْستَلُِم إاِله اْلَحَجَر َوالرُّ   : َذَكرَ     . ْكَن اْليََمانِىَ أَنه َرُسوَل َّللاه

ِد ْبِن اْلُمثَنهى ِحيِح َعْن ُمَحمه    . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ُد ْبُن َعْبِد السهالَِم حَ  ثَنَا ُمَحمه ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا يَْحيَى ْبُن َمْنُصوٍر َحده ثَنَا أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ده

ْأُت َعلَى َمالٍِك َعْن َسِعيِد ْبِن أَبِى َسِعيٍد اْلَمْقبُِرىِّ َعْن ُعبَْيِد ْبِن ُجَرْيٍج يَْحيَى ْبُن يَْحيَى قَاَل قَرَ 

ِ ْبِن ُعَمرَ  ِ ْبُن ُعَمرَ   : أَنههُ قَاَل لَِعْبِد َّللاه   : َرأَْيتَُك الَ تََمسُّ ِمَن األَْرَكاِن إاِله اْليََمانِيَْيِن فَقَاَل َعْبُد َّللاه

ا األَْركَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم يََمسُّ إاِله اْليََمانِيَْينِ أَمه    . َوَذَكَر اْلَحِديثَ   . اُن فَإِنِّى لَْم أََر َرُسوَل َّللاه

   . َرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى َوَرَواهُ اْلبَُخاِرىُّ َعِن اْلقَْعنَبِىِّ َعْن َمالِكٍ 

ُد ْبُن َعْبِد  ِد أَْخبََرنَا ُمَحمه ِ ْبُن ُمَحمه ثَنَا َعْبُد َّللاه ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو َعْمِرو ْبِن أَبِى َجْعفٍَر َحده َّللاه

ثَنَا أَبُو الطهاِهِر أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى َعْمُرو ْبُن اْلَحاِرِث أَنه قَتَاَدةَ ْبَن  ْبِن يُونَُس َحده

ثَهُ أَنه أَ  ِ ْبَن َعبهاٍس يَقُولُ ِدَعاَمةَ َحده ثَهُ أَنههُ َسِمَع َعْبَد َّللاه ِ صلى   : بَا الطُّفَْيِل َحده لَْم أََر َرُسوَل َّللاه

ْكنَْيِن اْليََمانِيَْينِ     . َّللا عليه وسلم يَْستَلُِم َغْيَر الرُّ

ِحيِح َعْن أَبِى الطهاِهرِ  ٍد اْلُمْقِرُئ   : َحَسنِ أَْخبََرنَا أَبُو الْ   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ُد ْبُن أَبِى بَْكٍر  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب َحده ِد ْبِن إِْسَحاَق َحده أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه

ثَنَا َسِعيُد ْبُن أَبِى َعُروبَةَ َعْن قَتَا ثَنَا َخالُِد ْبُن اْلَحاِرِث َحده َحجه   : َدةَ َعْن أَبِى الطُّفَْيِل قَالَ َحده

إِنهَما َكاَن   : ُمَعاِويَةُ فََجَعَل الَ يَأْتِى َعلَى ُرْكٍن ِمْن أَْرَكاِن اْلبَْيِت إاِله اْستَلََمهُ فَقَاَل اْبُن َعبهاسٍ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم يَْستَلُِم اْليََمانَِى َواْلَحَجرَ  لَْيَس ِمْن أَْرَكانِِه   : ُمَعاِويَةُ فَقَاَل   . َرُسوُل َّللاه

   . َمْهُجورٌ 

ِة ُمَعاِويَةَ َوِمْن َذلَِك اْلَوْجِه أَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم َوَروَ  اهُ تَابََعهُ َعْمُرو ْبُن اْلَحاِرِث َعْن قَتَاَدةَ ُدوَن قِصه

ْعثَاِء َعِن اْبِن َعبهاٍس َوُمَعاِويَةَ َوَزاَد قَاَل َوَكانَ  بَْيِر يَْستَلُِمهُنه ُكلههُنه  أَبُو الشه    . اْبُن الزُّ

افِِعىُّ  ِ   : قَاَل الشه ِ َولَِكنههُ اْستَلََم َما اْستَلََم َرُسوُل َّللاه َولَْم يََدْع أََحٌد اْستاِلََمهَُما ِهْجَرةً لِبَْيِت َّللاه

ا أَْمَسَك َعْنهُ     . صلى َّللا عليه وسلم َوأَْمَسَك َعمه
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ثَ  أَْخبََرنَا ِ ْبُن َجْعفَِر ْبِن ُدُرْستَُوْيِه َحده نَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن اْلفَْضِل الْقَطهاُن بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه

ِ ْبِن  ثَنَا أَبُو َعاِصٍم َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن َعتِيٍق َعْن َعْبِد َّللاه يَْعقُوُب ْبُن ُسْفيَاَن َحده

ْكنَْيِن   : ابَْيِه َعْن بَْعِض َولَِد يَْعلَى َعْن يَْعلَى قَالَ بَ  ا بَلَْغنَا الرُّ طُْفُت َمَع ُعَمَر رضي َّللا عنه فَلَمه

ِ صلى   : أاَلَ تَْستَلُِم َوِصْرُت بَْينَهُ َوبَْيَن اْلَحائِِط فَقَالَ   : اْلَغْربِيهْيِن قُْلتُ  أَلَْم تَطُْف َمَع َرُسوِل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم يَْستَلُِمهُ   : قَالَ   . بَلَى  : قُْلتُ   ؟  عليه وسلم َّللا   . الَ   : قُْلتُ   ؟ أَفََرأَْيَت َرُسوَل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ اْنفُْذ َعْنَك   : قَالَ  فَلََك في َرُسوِل َّللاه  

ُ تَعَ  افِِعىُّ َرِحَمهُ َّللاه ْم َعلَى قََواِعِد إِْبَراِهيَم   : الَىقَاَل الشه ا اْلِعلهةُ فِيِهَما فَنَُرى أَنه اْلبَْيَت لَْم يُتَمه َوأَمه

ِد   . فََكانَا َكَسائِِر اْلبَْيتِ  ِة َذلَِك أَبُو ُعْثَماَن َسِعيُد ْبُن ُمَحمه ِة َذلَِك أَبُو أَْخبََرنَا بِِصحه أَْخبََرنَا بِِصحه

ِد بْ  ِ ْبِن ُمَحمه ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا   : ِن َعْبَداَن َحده ثَنَا السهِرىُّ ْبُن ُخَزْيَمةَ َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

 ِ ِ َعْن َمالٍِك َعِن اْبِن ِشهَاٍب َعْن َسالِِم ْبِن َعْبِد َّللاه ِد ْبِن أَبِى بَكْ   : َعْبُد َّللاه ِ ْبَن ُمَحمه ٍر أَنه َعْبَد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه  ِ ْبَن ُعَمَر َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها أَنه َرُسوَل َّللاه يِق أَْخبََر َعْبَد َّللاه دِّ الصِّ

قَالَْت فَقُْلُت يَا   . أَلَْم تََرْى أَنه قَْوَمِك ِحيَن بَنَُوا اْلَكْعبَةَ اْقتََصُروا َعْن قََواِعِد إِْبَراِهيمَ   : وسلم قَالَ 

هَا إِلَى قََواِعِد إِْبَراِهيمَ  َرُسولَ  ِ أَفاَلَ تَُردُّ ِ صلى َّللا عليه وسلم  . َّللاه لَْوالَ  )   : فَقَاَل َرُسوُل َّللاه

ِ ْبُن ُعَمَر لَئِْن َكانَْت َعائَِشةُ َسِمَعْت هََذا ِمْن َرُسوِل   . َحْدثَاُن قَْوَمِك بِاْلُكْفِر لَفََعْلتُ  فَقَاَل َعْبُد َّللاه

 ِ ْكنَْيِن َّللاه ِ صلى َّللا عليه وسلم تََرَك اْستاِلََم الرُّ  صلى َّللا عليه وسلم َما أَُرى َرُسوَل َّللاه

ْم َعلَى قََواِعِد إِْبَراِهيمَ     . اللهَذْيِن يَلِيَاِن اْلَحَجَر إاِله أَنه اْلبَْيَت لَْم يُتَمه

 ِ ِحيِح َعْن َعْبِد َّللاه  ْبِن َمْسلََمةَ اْلقَْعنَبِىِّ وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن يَْحيَى ْبِن َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

   . يَْحيَى َعْن َمالِكٍ 

ا أَْو   : باب ةَ َواْلبَيَاِن أَنههُ الَ يَِحلُّ بِِه إَِذا َكاَن َحاج ً تَْعِجيِل الطهَواِف بِاْلبَْيِت ِحيَن يَْدُخُل َمكه

  قَاِرنًا

ا   : قَاَل َعطَاءٌ  ةَ لَْم يَْلِوى َولَْم يَْعُرْج َحتهى طَاَف لَمه ِ صلى َّللا عليه وسلم َمكه َدَخَل َرُسوُل َّللاه

ثَنَا أَبُو بَْكرٍ   . بِاْلبَْيتِ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو اْلَولِيِد اْلفَقِيهُ َحده ِ ْبُن   : َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه َعْبُد َّللاه

ثَنَا اْبُن  ُسلَْيَماَن ْبنِ  ثَنَا هَاُروُن ْبُن َسِعيٍد األَْيلِىُّ َحده األَْشَعِث َوَسأَلَهُ أَبُو اْلَعبهاِس ْبُن ُسَرْيٍج َحده

ْحَمِن ْبِن األَْسَوِد يَتِيُم ُعْرَوةَ ْبِن  ِد ْبِن َعْبِد الره َوْهٍب أَْخبََرنِى َعْمُرو ْبُن اْلَحاِرِث َعْن ُمَحمه

بَْيرِ  بَْيِر َعْن َرُجٍل يُِهلُّ بِاْلَحجِّ فَإَِذا   : َرُجالً ِمْن أَهِْل اْلِعَراِق قَاَل لَهُ  أَنه   : الزُّ َسْل ُعْرَوةَ ْبَن الزُّ

  : إِنه َرُجالً يَقُوُل َذلَِك قَاَل فََسأَْلتُهُ فَقَالَ   : فَإِْن قَاَل لََك الَ يَِحلُّ فَقَْل لَهُ   . طَاَف بِاْلبَْيِت أَيَِحلُّ أَْم الَ 

بِْئَسَما قَاَل يَْعنِى   : قَالَ   . فَإِنه َرُجالً َكاَن يَقُوُل َذلِكَ   : قُْلتُ   . الَ يَِحلُّ َمْن أَهَله بِاْلَحجِّ إاِله بِاْلَحجِّ 

ْثتُهُ فَقَاَل فَقُْل لَهُ  ُجُل فََسأَلَنِى فََحده انِى الره ِ صلى َّللا  فَإِنه َرُجالً يُْخبُِر أَنه َرُسولَ   : فَتََصده َّللاه

بَْيِر فََعالَ َذلَِك قَالَ  فَِجْئُت فََذَكْرُت َذلَِك لَهُ   : عليه وسلم قَْد فََعَل َذلَِك َوَما َشأُْن أَْسَماَء َوالزُّ

الَ أَْدِرى   : قُْلتُ   . افََما بَالُهُ الَ يَأْتِينِى يَْسأَلَنِى أَظُنُّهُ ِعَراقِي ً   : الَ أَْدِرى قَالَ   : َمْن هََذا فَقُْلتُ   : فَقَالَ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم َوأَْخبََرْتنِى َعائَِشةُ رضي َّللا   : قَالَ  فَإِنههُ قَْد َكَذَب قَْد َحجه َرُسوُل َّللاه

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n93&p1#TOP
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أَ ثُمه طَاَف بِاْلبَْيِت ثُمه َحجه أَبُ  ةَ أَنههُ تََوضه َل َشْىٍء بََدأَ بِِه ِحيَن قَِدَم َمكه و بَْكٍر رضي عنها أَنه أَوه

َل َشْىء بََدأ بِِه الطهَواُف بِاْلبَْيِت ثُمه لَْم يَُكْن َغْيُرهُ ثُمه ُعَمُر رضي َّللا عنه  َّللا عنه فََكاَن أَوه

ُل َشْىٍء بََدأَ بِِه الطهَواُف بِاْلبَْيِت ثُمه لَْم يَ  ُكْن ِمْثَل َذلَِك ثُمه َحجه ُعْثَماُن رضي َّللا عنه فََرأَْيتُهُ أَوه

لَ  اِم فََكاَن أَوه بَْيِر ْبِن اْلَعوه ِ ْبُن ُعَمَر ثُمه َحَجْجُت َمَع أَبِى الزُّ  َشْىٍء بََدأَ َغْيُرهُ ثُمه ُمَعاِويَةُ َوَعْبُد َّللاه

َذلَِك ثُمه لَْم يَُكْن  بِِه الطهَواُف بِاْلبَْيِت ثُمه لَْم يَُكْن َغْيُرهُ ثُمه َرأَْيُت اْلُمهَاِجِريَن َواألَْنَصاَر يَْفَعلُونَ 

ْم أَفاَلَ َغْيُرهُ ثُمه آِخُر َمْن َرأَْيُت فََعَل َذلَِك اْبُن ُعَمَر ثُمه لَْم يَْنقُْضهَا بُِعْمَرٍة َوهََذا اْبُن ُعَمَر ِعْنَدهُ 

ْن َمَضى َما َكانُوا يَْبَدُءوَن بَِشْىٍء ِحيَن يََضُعوَن أَقْ  َل ِمَن يَْسأَلُونَهُ َوالَ أََحٌد ِممه َداَمهُْم أَوه

ى َوَخالَتِى ِحيَن تَْقَدَماِن الَ تَْبَدَءاِن بَِشْىٍء أَوه  َل ِمَن الطهَواِف بِاْلبَْيِت ثُمه الَ يَِحلُّوَن َوقَْد َرأَْيُت أُمِّ

ى أَنههَا أَْقبَْلْت ِهىَ  بَْيُر َوفاُلٌَن  اْلبَْيِت تَطُوفَاِن بِِه ثُمه الَ تَِحالهِن َوقَْد أَْخبََرتَنِى أُمِّ َوأُْختُهَا َوالزُّ

ْكَن َحلُّوا َوقَْد َكَذَب فِيَما َذَكَر ِمْن َذلِكَ  ا َمَسُحوا الرُّ    . َوفاُلٌَن بُِعْمَرٍة قَطُّ فَلَمه

ِحيِح بِطُولِِه َعْن هَاُروَن ْبِن َسِعيٍد األَْيلِىِّ هََكَذا َوَرَواهُ اْلبَُخاِرىُّ  َعْن  َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ُجِل َوَعْن أَْحَمَد ْبِن ِعيَسى َعِن اْبِن َوْهٍب  ِة الره أَْصبَُغ َعِن اْبِن َوْهٍب ُمْختََصًرا ُدوَن قِصه

   . بِطُولِِه َوقَاَل بََدَل قَْولِِه لَْم يَُكْن َغْيُرهُ ثُمه لَْم تَُكْن َعْمَرةٌ 

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َسلََمةَ  أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه أَبُو اْلفَْضِل ْبُن إِْبَراِهيَم اْلُمَزكِّى َحده

ثَنَا اْبُن ُجَرْيٍج قَاَل أَْخبََرنِى َعطَاٌء قَ  ُد ْبُن بَْكٍر َحده ثَنَا ُمَحمه ثَنَا إِْسَحاُق ْبُن إِْبَراِهيَم َحده اَل َحده

فَقُْلُت لَِعطَاٍء ِمْن أَْيَن   . بِاْلبَْيِت َحاجٌّ َوالَ َغْيُر َحاجٍّ إاِله َحله  الَ يَطُوفُ   : َوَكاَن اْبُن َعبهاٍس يَقُولُ 

ِ َعزه َوَجله   : قَالَ   ؟ يَقُوُل َذلِكَ  فَإِنه َذلَِك بَْعَد   : قُْلتُ   ( ثُمه َمِحلُّهَا إِلَى اْلبَْيِت اْلَعتِيقِ  ) ِمْن قَْوِل َّللاه

ِف قَالَ  ِف َوقَْبلِِه َوَكاَن يَأُْخُذ َذلَِك ِمْن أَْمِر النبي   : اَن اْبُن َعبهاٍس يَقُولُ فَكَ   : اْلُمَعره ِمْن بَْعِد اْلُمَعره

ِة اْلَوَداعِ     . صلى َّللا عليه وسلم أَْصَحابَهُ ِحيَن أََمَرهُْم أَْن يَِحلُّوا في َحجه

ِحيِح َعْن إِْسَحاَق ْبِن إِْبَراهِ     . يمَ َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ْيخُ  ينَا َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم ثُمه َعْن أَبِى َذرٍّ َما َدله َعلَى أَنه فَْسَخهُُم   : قَاَل الشه قَْد ُروِّ

ْكِب ِمْن أَْصَحاِب النبي صلى َّللا عليه وسلم َوأَنه َغْيَرهُْم إَِذا  ا لِلره اْلَحجه بِاْلُعْمَرِة َكاَن َخاص ً

وا أَْو قَ  َرنُوا ثُمه طَافُوا طََواَف الْقُُدوِم لَْم يَِحلُّوا َحتهى يَُكوَن يَْوُم النهْحِر فَيَِحلُّوَن بَِما ُجِعَل بِِه َحجُّ

ُ أَْعلَمُ     . التهَحلُُّل َوَّللاه

 ِ ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن ُمَحمه ثَنَا ُمَحمه وَب اْلَحافِظُ َحده

ثَ  ٌد قَاَل َحده ثَنَا إِْسَماِعيُل َوأَْخبََرنَا ُمَحمه اُء أَْخبََرنَا يَْعلَى ْبُن ُعبَْيٍد َحده ُد َعْبِد اْلَوههاِب اْلفَره نِى ُمَحمه

ِد ْبِن اْلُحَسْيِن َحِديثًا  ثَنَا يَْحيَى ْبُن يَْحيَى ْبُن َعْبِد السهالَِم َوَجْعفَُر ْبُن ُمَحمه َواللهْفظُ لَهَُما قَاالَ َحده

ُكْنُت َجالًِسا ِعْنَد اْبِن ُعَمَر   : أَْخبََرنَا َعْبثٌَر أَبُو ُزبَْيٍد َعْن إِْسَماِعيَل ْبِن أَبِى َخالٍِد َعْن َوبََرةَ قَالَ 

فَإِنه اْبَن   : نََعْم قَالَ   : ْبَل أَْن آتَِى اْلَمْوقَِف فَقَالَ أَيَْصلُُح أَْن أَطُوَف بِاْلبَْيِت قَ   : فََجاَءهُ َرُجٌل فَقَالَ 

قَْد َحجه   : فَقَاَل اْبُن ُعَمَر رضي َّللا عنه  . َعبهاٍس يَقُوُل الَ تَطُْف بِاْلبَْيِت َحتهى تَأْتَِى اْلَمْوقِفَ 
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ِ صلى َّللا عليه وسلم فَطَاَف بِاْلبَْيِت قَْبَل أَْن  ِ صلى َرُسوُل َّللاه يَأْتَِى اْلَمْوقَِف فَبِقَْوِل َرُسوِل َّللاه

   . َّللا عليه وسلم أََحقُّ أَْن تَأُْخَذ أَْو بِقَْوِل اْبِن َعبهاٍس إِْن ُكْنَت َصاِدقًا

ِحيِح َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى    . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

َجالِ   : باب   طََواِف النَِّساِء َمَع الرِّ

ثَنَا اْلقَْعنَبِىُّ َعْن أَْخبَرَ  ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ُد ْبُن بَْكٍر َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه َمالٍِك نَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ

بَْيِر َعْن َزْينََب بِْنِت أُمِّ َسلََمةَ َعنْ  ْحَمِن ْبِن نَْوفٍَل َعْن ُعْرَوةَ ْبِن الزُّ ِد ْبِن َعْبِد الره أُمِّ  َعْن ُمَحمه

ِ صلى َّللا عليه   : َسلََمةَ َزْوِج النبي صلى َّللا عليه وسلم أَنههَا قَالَتْ  َشَكْوُت إِلَى َرُسوِل َّللاه

ِ   . طُوفِى ِمْن َوَراِء النهاِس َوأَْنِت َراِكبَةٌ   : وسلم أَنِّى أَْشتَِكى فَقَالَ  قَالَْت فَطُْفُت َوَرُسوُل َّللاه

   .  ( الطُّوِر َوِكتَاٍب َمْسطُورٍ  ) ئٍِذ يَُصلِّى إِلَى َجْنِب اْلبَْيِت يَْقُرأُ ِب صلى َّللا عليه وسلم ِحينَ 

ِحيِح َعِن الْقَْعنَبِىِّ وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى َعْن َمالِكٍ     . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ِ اْلَحافِظُ أَْخبَ  ثَنَا أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه اُد ْبُن َشاِكٍر َحده ثَنَا َحمه ٍد النهَسِوىُّ َحده َرنِى أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه

ثَنِى أَبُو َعاِصٍم قَاَل قَاَل اْبُن ُجَرْيٍج  ُد ْبُن إِْسَماِعيَل قَاَل قَاَل لي َعْمُرو ْبُن َعلِىٍّ َحده ُمَحمه

َجاِل قَالَ أَْخبََرنِى َعطَاٌء إِْذ َمنََع اْبُن ِهَشاٍم النِّسَ  َكْيَف تَْمنَُعهُنه َوقَْد طَاَف   : اَء الطهَواَف َمَع الرِّ

ِ صلى َّللا عليه وسلم  إِى لََعْمِرى لَقَْد   : قَالَ   ؟ أَبَْعَد اْلِحَجاِب أَْو قَْبلُ   : قُْلتُ   ؟ نَِساُء َرُسوِل َّللاه

َجالَ َكْيَف يَُخالِطْ   : قُْلتُ   . أَْدَرْكتُهُ بَْعَد اْلِحَجابِ  لَْم يَُكنه يَُخالِْطَن َكانَْت َعائَِشةُ   : قَالَ   ؟ َن الرِّ

َجاِل الَ تَُخالِطُهُْم فَقَالَِت اْمَرأَةٌ  اْنطَلِقِى نَْستَلِْم يَا أُمه   : رضي َّللا عنها تَطُوُف َحْجَرةً ِمَن الرِّ

َجاِل َولَِكنههُنه اْنطَلِقِى َعْنِك فَأَبَْت فََخَرْجَن مُ   : اْلُمْؤِمنِيَن قَالَتْ  َراٍت بِاللهْيِل َويَطُْفَن َمَع الرِّ تَنَكِّ

َجاُل َوُكْنُت آتِى َعائَِشةَ رضي َّللا عنها أَنَا  ُكنه إَِذا َدَخلَْن اْلبَْيَت قُْمَن َحتهى يَْدُخْلَن َوأُْخِرَج الرِّ

ِهَى في قُبهٍة تُْرِكيهٍة لَهَا ِغَشاٌء   : قَالَ   ؟ َجابُهَاَوَما حِ   : َوُعبَْيٌد َوِهَى ُمَجاِوَرةٌ في َجْوِف ثَبِيٍر فَقُْلت

ًدا ِحيِح هََكَذا  . َوَما بَْينَنَا َوبَْينَهَا َغْيُر َذلَِك َوَرأَْيُت َعلَْيهَا ِدْرًعا ُمَوره    . أَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ في الصه

ْكنِ   : باب   َما يُقَاُل ِعْنَد اْستاِلَِم الرُّ

ُد ْبُن ُسلَيْ أَْخبَرَ  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ُد ْبُن بَْكٍر َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه َماَن نَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ

ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُسلَْيٍم َعِن اْبِن ُخثَْيٍم َعْن أَبِى الطُّفَْيِل َعِن اْبِن َعبهاسٍ  ي أَنه النب  : األَْنبَاِرىُّ َحده

ْكَن  صلى َّللا عليه وسلم اْضطَبََع فَاْستَلََم فََكبهَر ثُمه َرَمَل ثاَلَثَةَ أَْطَواٍف َوَكانُوا إَِذا بَلَُغوا الرُّ

ْزالَُن اْليََمانَِى َوتََغيهبُوا ِمْن قَُرْيٍش َمَشْوا ثُمه يَْطلُُعوَن َعلَْيِهْم فَيَْرُملُوَن تَقُوُل قَُرْيٌش َكأَنههُُم اْلغِ 

   . فََكانَْت ُسنهةً   : اَل اْبُن َعبهاسٍ قَ 
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ِ اْلَحافِظُ أَْنبَأَنَا أَبُو بَْكرٍ  ِ يَْعنِى   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا َعْبُد َّللاه أَْحَمُد ْبُن َجْعفَِر ْبِن َحْمَداَن َحده

ثَنِى إِْسَماِعي ثَنِى أَبِى َحده َكاَن اْبُن   : ُل يَْعنِى اْبَن ُعلَيهةَ َعْن نَافٍِع قَالَ اْبَن أَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل َحده

ِ   : قَالَ   . ُعَمَر فََذَكَر اْلَحِديثَ  ثُمه يَْدُخُل َمكهةَ ُضًحى فَيَأْتِى اْلبَْيَت فَيَْستَلُِم اْلَحَجَر َويَقُوُل بِاْسِم َّللاه

ُ أَْكبَرُ  ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن َوَحده   . َوَّللاه ثَنَا َوَحده ِ ْبُن َجْعفٍَر َحده ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن فُوَرَك أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه

ثَنَا اْلَمْسُعوِدىُّ َعْن أَبِى إِْسَحاَق َعِن اْلَحاِرِث َعْن َعلِىٍّ  ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده   : يُونُُس ْبُن َحبِيٍب َحده

اللههُمه تَْصِديقًا بِِكتَابَِك   : َوِد فََرأَى َعلَْيِه ِزَحاًما اْستَْقبَلَهُ َوَكبهَر َوقَالَ أَنههُ َكاَن إَِذا َمره بِاْلَحَجِر األَسْ 

   . َوُسنهةَ نَبِيِّكَ 

َوُرِوَى ِمْن َوْجٍه آَخَر َوُرِوَى ِمْن َوْجٍه آَخَر َعْن أَبِى إِْسَحاَق َعِن اْلَحاِرِث َعْن َعلِىٍّ أَنههُ َكاَن 

   . اللههُمه إِيَمانًا بَِك َوتَْصِديقًا بِِكتَابَِك َواتِّبَاًعا لُِسنهِة نَبِيِّكَ   : اْستَلََم اْلَحَجرَ يَقُوُل إَِذا 

ثَنَا   : أَْخبََرنَاهُ أَبُو نَْصِر ْبُن قَتَاَدةَ أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ثَنَا ُمطَيهٌن َحده اُج َحده ُد ْبُن اْلَحَسِن السهره ُمَحمه

ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن أَبُ  ثَنَا ُمطَيهٌن َحده ثَنَا َشِريٌك َعْن أَبِى إِْسَحاَق قَاَل َوَحده و باِلٍَل األَْشَعِرىُّ َحده

ثَنَا َحْفُص ْبُن ِغيَاٍث َعْن أَبِى اْلُعَمْيِس َعْن أَبِى إِْسَحاَق َعِن اْلَحاِرِث َعْن  افِِعىُّ َحده ٍد الشه ُمَحمه

   .  عنه بَِذلِكَ َعلِىٍّ رضي َّللا

  ااِلْضِطبَاِع لِلطهَوافِ   : باب

دُ  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن َداَسةَ َحده  ْبُن َكثِيٍر أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ

ِ صلى َّللا عليه   : َعْن يَْعلَى قَالَ  أَْخبََرنَا ُسْفيَاُن َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعِن اْبِن يَْعلَى طَاَف َرُسوُل َّللاه

   . وسلم ُمْضطَبًِعا بِبُْرٍد أَْخَضرَ 

َوأَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد َوأَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن   . َوَكَذا َرَواهُ َوِكيٌع َعِن الثهْوِرىِّ 

ثَنَا اْلفَْريَابِىُّ َوأَْخبََرنَا أَْخبََرنَا ُسلَْيَماُن بْ  ثَنَا اْبُن أَبِى َمْريََم َحده ُن أَْحَمَد ْبِن أَيُّوَب الطهبََرانِىُّ َحده

ثَنَا ُسْفيَاُن َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعْبِد  ثَنَا قَبِيَصةُ قَاالَ َحده ثَنَا َحْفُص ْبُن ُعَمَر َحده ُسلَْيَماُن َحده

َرأَْيُت النبي صلى َّللا عليه وسلم يَطُوُف بِاْلبَْيِت   : ِن يَْعلَى َعْن أَبِيِه قَالَ اْلَحِميِد َعِن ابْ 

هَُو اْبُن ُجبَْيِر ْبِن   : قَاَل أَبُو ِعيَسى قُْلُت لَهُ يَْعنِى اْلبَُخاِرىه َمْن َعْبُد اْلَحِميِد هََذا قَالَ   . ُمْضطَبًِعا

دٍ   . ْعلَى ْبِن أَُميهةَ َشْيبَةَ َواْبُن يَْعلَى هَُو اْبُن يَ  ثَنَا أَبُو ُمَحمه ِ ْبُن يُوُسَف أَْخبََرنَا أَبُو   : َحده َعْبُد َّللاه

ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُسلَْيٍم الطهائِفِ  ْعفََرانِىُّ َحده ٍد الزه ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه ىُّ َعْن َسِعيِد ْبُن األَْعَرابِىِّ َحده

ِ ْبِن عُ  ِ ْبِن َعبهاٍس قَالَ َعْبِد َّللاه ِ   : ْثَماَن ْبِن ُخثَْيٍم َعْن أَبِى الطُّفَْيِل َعْن َعْبِد َّللاه اْضطَبََع َرُسوُل َّللاه

َوأَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن   . صلى َّللا عليه وسلم هَُو َوأَْصَحابُهُ َوَرَملُوا ثاَلَثَةَ أَْشَواٍط َوَمَشْوا أَْربًَعا

ثَنَا إِْسَماِعيُل اْلقَاِضى  أَْحَمَد َوأَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد َحده

ِ ْبنِ  اُد ْبُن َسلََمةَ َعْن َعْبِد َّللاه ثَنَا َحمه اُج ْبُن ِمْنهَاٍل َوُسلَْيَماُن ْبُن َحْرٍب قَاالَ َحده ثَنَا َحجه  َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم   : َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر َعِن اْبِن َعبهاسٍ  ُعْثَماَن ْبِن ُخثَْيمٍ  أَنه َرُسوَل َّللاه

 َوأَْصَحابَهُ اْعتََمُروا ِمْن اْلِجْعَرانَِة فََرَملُوا بِاْلبَْيِت فَاْضطَبَُعوا َوَوَضُعوا أَْرِديَتَهُْم تَْحَت آبَاِطِهمْ 
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وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن َداَسةَ   . ِث ُسلَْيَمانَ لَْفظُ َحِدي  . َوَعلَى َعَواتِقِِهم َوأَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ

ثَنَا أَبُو َسلََمةَ  ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده اٌد فََذَكَرهُ بِنَْحِوِه إاِله أَنههُ قَالَ   : َحده ثَنَا َحمه   : ُموَسى ْبُن إِْسَماِعيَل َحده

   . بِاْلبَْيِت َوَجَعلُوا أَْرِديَتَهُْم تَْحَت آبَاِطِهْم ثُمه قََذفُوهَا َعلَى َعَواتِقِِهُم اْليُْسَرى فََرَملُوا

ثَنَا أَبُو َسِعيدٍ  ُد ْبُن َصالِِح ْبِن هَانٍِئ َحده ثَنِى ُمَحمه ِ اْلَحافِظُ َحده اْلَحَسُن ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

مَ  ُد ْبُن إِْسَماِعيَل ْبِن أَبِى فَُدْيٍك َعْن ِهَشاِم ْبِن َعْبِد الصه ثَنَا يَْحيَى ْبُن يَْحيَى أَْخبََرنَا ُمَحمه ِد َحده

فِيَم   : َسْعٍد َعْن َزْيِد ْبِن أَْسلََم َعْن أَبِيِه قَاَل َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه يَقُولُ 

َمالَُن اآلَن َواْلَكشْ  ُ اإِلْسالََم َونَفَى اْلُكْفَر َوأَْهلَهُ َوَمَع َذلَِك الَ الره ُف َعِن اْلَمنَاِكِب َوقَْد أَطهأَ َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم     . نَْتُرُك َشْيئًا ُكنها نَْصنَُعهُ َمَع َرُسوِل َّللاه

  ِوْترٍ  اْستِْحبَاِب ااِلْستاِلَِم في ُكلِّ َطْوفٍَة َوإاِلَ فَفِى ُكلِّ   : باب

َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن ْبُن َعْبَداَن أَْخبََرنَا   . ُرِوَى في اْستِْحبَابِِه في ُكلِّ ِوْتٍر َعْن ُمَجاِهٍد َوطَاُوسٍ 

ثَنَا َعْبُد اْلَعِزيِز  ثَنَا َخالهٌد هَُو اْبُن يَْحيَى َحده ثَنَا بِْشُر ْبُن ُموَسى َحده يَْعنِى اْبَن أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد َحده

اٍد َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمرَ  ْكنَْيِن   : أَبِى َروه أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم َكاَن الَ يََدُع هََذْيَن الرُّ

ْكنَْيِن اللهَذْيِن ِعْندَ     . اْلَحَجرِ  في ُكلِّ طَْوفٍَة َمره بِِهَما األَْسَوَد َواْليََمانَِى يَْستَلُِمهَُما َوالَ يَْستَلُِم الرُّ

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن إِْسَحاَق   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ِ ْبِن ُعبَْيدِ  ائِِب َعْن َعْبِد َّللاه ثَنَا َعطَاُء ْبُن السه ثَنَا ُشَجاُع ْبُن اْلَولِيِد َحده ْبِن ُعَمْيٍر اللهْيثِىِّ َعْن  َحده

ْكنَْيِن لَْم أََر أََحًدا ِمْن أَْصَحاِب   : أَبِيِه قَاَل قُْلُت اِلْبِن ُعَمرَ  َما لي َرأَْيتَُك تَُزاِحُم َعلَى هََذْيِن الرُّ

 ِ ِ صلى َّللا عليه وسلم يَُزاِحُم َعلَْيِهَما َغْيُرَك قَاَل َسِمْعُت َرُسوَل َّللاه  صلى َّللا عليه َرُسوِل َّللاه

   . َمْسُحهَُما يَُحطُّ اْلَخطَايَا  : وسلم يَقُولُ 

َحامِ   : باب   ااِلْستاِلَِم في الزِّ

ثَنَا أَبُو َجْعفَرٍ  ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا أَبُو اْلَحَسنِ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن َصالِِح ْبِن هَانٍِئ َحده   : ُمَحمه

ُد بْ  ُن إِْسَحاَق ْبِن إِْبَراِهيَم اْلَحْنظَلِىُّ إِْمالًَء في َمْسِجِد َرَجاِء ْبِن ُمَعاٍذ أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن َعْبِد ُمَحمه

ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيهِب َعْن ُعَمَر ْبِن  ُل ْبُن َصالٍِح َعْن ُمَحمه ثَنَا ُمفَضه ِ َحده َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم اْلَخطهابِ  يَا ُعَمُر إِنهَك َرُجٌل قَِوىٌّ   : رضي َّللا عنه قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه

ِعيَف إَِذا أََرْدَت اْستاِلََم اْلَحَجِر فَإِْن َخالَ لََك فَاْستَلِْمهُ َوإاِله فَاْستَْقبِْلهُ َوَكبِّرْ  أَْخبََرنَا   . الَ تُْؤِذ الضه

ٌد َعلِىُّ ْبُن أَحْ  ثَنَا ُمَسده ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر َحده فهاُر َحده َمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

اُج َعلَى َمكه  ثَنَا أَبُو َعَوانَةَ َعْن أَبِى يَْعفُوَر َعْن َشْيٍخ ِمْن ُخَزاَعةَ قَاَل َوَكاَن اْستَْخلَفَهُ اْلَحجه ةَ َحده

ِ  فَقَالَ  ْكِن فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاه إِنه ُعَمَر رضي َّللا عنه َكاَن َرُجالً َشِديًدا َوَكاَن يَُزاِحُم ِعْنَد الرُّ

ِعيَف فَإِْن َرأَْيَت َخْلَوةً  )   : صلى َّللا عليه وسلم ْكِن فَإِنهَك تُْؤِذى الضه يَا ُعَمُر الَ تَُزاِحْم ِعْنَد الرُّ
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افِِعىُّ َعِن اْبِن ُعيَْينَةَ َعْن أَبِى يَْعفُوَر َعِن   . فَاْستَْقبِْلهُ َوَكبِّْر َواْمضِ  فَاْستَلِْمهُ َوإاِله  َرَواهُ الشه

اُج اْستَْعَملَهُ َعلَْيهَا ُمْنَصَرفَهُ  ْحَمِن ْبُن اْلَحاِرِث َكاَن اْلَحجه  اْلُخَزاِعىِّ قَاَل ُسْفيَاُن َوهَُو َعْبُد الره

َوأَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد   . ٌد لِِرَوايَِة اْبِن اْلُمَسيهبِ ِمْنهَا َوهَُو َشاهِ 

 ِ ثَنَا أَبُو أَْحَمدَ   : َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُد ْبُن َعْبِد اْلَوههاب أَْخبََرنَا َجْعفَُر ْبُن َعْوٍن   : ُمَحمه ُمَحمه

ْحَمن ْبِن أَْخبََرنَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم قَاَل لَِعْبِد الره ا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه أَنه َرُسوَل َّللاه

ِة الَْوَداعِ  دٍ   : َعْوٍف رضي َّللا عنه في َحجه اْستَلَْمُت َوتََرْكُت   : قَالَ   .  ؟ َكْيَف َصنَْعَت أَبَا ُمَحمه

   . لٌ هََذا ُمْرسَ   . أََصْبتَ   : قَالَ 

   . َوَكَذلَِك َرَواهُ َمالٌِك َعْن ِهَشامٍ 

ْحَمنِ  افِِعىُّ َوأَْحَسُب النبي صلى َّللا عليه وسلم قَاَل لَِعْبِد الره إِنههُ َوَصَف لَهُ   . أََصْبتَ   : قَاَل الشه

ثَنَا أَبُو   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ   . أَنههُ اْستَلََم في َغْيِر ِزَحاٍم َوتََرَك في ِزَحامٍ  أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن َحده

افِِعىُّ أَْخبََرنَا َسِعيُد ْبُن َسالٍِم َعنِ  بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه اْبِن  اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره

ْكِن   : ُجَرْيٍج َعْن َعطَاٍء َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ    . ِزَحاًما فَاْنَصِرْف َوالَ تَقِفْ إَِذا َوَجْدَت َعلَى الرُّ

اِجىُّ  ثَنَا َزَكِريها ْبُن يَْحيَى السه اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا أَبُو نَْصِر ْبُن قَتَاَدةَ أَْخبََرنَا أَبُو َعْمِرو ْبُن َمطٍَر َحده

ثَنَا ُمَعاِويَةُ  ُد ْبُن ُعبَْيِد ْبِن ِحَساٍب َحده ثَنَا ُمَحمه ثَنِى قَْيُس ْبُن َسْعٍد َعْن  بِاْلبَْصَرِة َحده الُّ َحده الضه

َر َعلَْيُكْم فَتَْستَلُِموا  : َعطَاٍء َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ  َوأَْنبَأَنِى أَبُو   . إِنهَما أُِمْرتُْم أَْن تَطُوفُوا فَإِْن تَيَسه

ِ اْلَحافِظُ إَِجاَزةً  ِ َوأَْنبَأَنِى أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا َعْبِد َّللاه ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفيَاَن َحده أَْخبََرنَا أَبُو اْلَولِيِد َحده

اٍج َعْن َعطَاٍء َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ  ُد ْبُن فَُضْيٍل َعْن َحجه ثَنَا ُمَحمه إَِذا   : أَبُو بَْكِر ْبُن أَبِى َشْيبَةَ َحده

ٍد النبي َعلَْيِه السهالَمُ َحاَذْيَت بِِه فََكبِّْر َواْدُع َوَصلِّ َعلَى ُمحَ  دٍ   . مه ثَنَا أَبُو ُمَحمه ثَنَا أَبُو   : َوَحده َوَحده

دٍ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ   : ُمَحمه ِد ْبِن َمْهِدىٍّ اْلقَُشْيِرىُّ َحده ِد ْبِن ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب   : ُعبَْيُد ْبُن ُمَحمه ُمَحمه

ُد ْبُن َعلِ  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا ُعَمُر ْبُن َذرٍّ َعْن ُمَجاِهٍد َعِن َحده ىٍّ أَْخبََرنَا يَْعلَى ْبُن ُعبَْيٍد َوَرْوٌح قَاالَ َحده

ةً َزاَحَم َحتهى َرثََم أَْنفَهُ َواْبتََدَر   : اْبِن ُعَمَر قَالَ  َما َرأَْيتُهُ َزاَحَم َعلَى اْلَحَجِر قَطُّ َولَقَْد َرأَْيتُهُ َمره

بِيُع أَْخبََرنَا   . اَمْنِخَراهُ َدمً  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره َوأَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن َحده

افِِعىُّ أَْخبََرنَا َسِعيُد ْبُن َسالٍِم َعْن ُعَمَر ْبِن َسِعيِد ْبِن أَبِى ُحَسْيٍن َعْن َمْنبُوِذ ْبِن أَبِى ُسلَْيمَ  اَن الشه

هِ  َعنْ  أَنههَا َكانَْت ِعْنَد َعائَِشةَ َزْوِج النبي صلى َّللا عليه وسلم أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن رضي َّللا   : أُمِّ

ْكَن   : عنها فََدَخلَْت َعلَْيهَا َمْوالَةٌ لَهَا فَقَالَْت لَهَا يَا أُمه اْلُمْؤِمنِيَن طُْفُت بِاْلبَْيِت َسْبًعا َواْستَلَْمُت الرُّ

تَْينِ  ُ تَُدافِِعيَن   : أَْو ثاَلَثًا فَقَالَْت لَهَا َعائَِشةُ رضي َّللا عنها َمره ُ الَ آَجَرِك َّللاه الَ آَجَرِك َّللاه

َجاَل أاَلَ َكبهْرِت َوَمَرْرتِ     . الرِّ

ينَا َعْن َسْعِد ْبِن أَبِى َوقهاٍص رضي َّللا عنه أَنههُ َكاَن يَقُوُل لَهُنه  نه فُْرَجةً ِمَن إَِذا َوَجْدتُ   : َوُروِّ

   . النهاِس فَاْستَلِْمَن َوإاِله فََكبِّْرَن َواْمِضينَ 

َمِل في الطهَواِف في اْلَحجِّ َواْلُعْمَرةِ   : باب   الره
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ِد ْبِن إِْسَحاَق حَ   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ٍد اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه ثَنَا َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه ده

 ِ ثَنَا يَْحيَى ْبُن َسِعيٍد َعْن ُعبَْيِد َّللاه ُد ْبُن أَبِى بَْكٍر َحده ثَنَا ُمَحمه ْبِن  يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب اْلقَاِضى َحده

ُر أَنه النبي أَنههُ َكاَن يَْرُمُل الثهالََث األَُوَل َويَْمِشى األَْربََعةَ َويَْذكُ   : ُعَمَر َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمرَ 

ْكنَْينِ   : صلى َّللا عليه وسلم َكاَن يَْفَعلُهُ قُلُْت لِنَافِعٍ  إِنهَما َكاَن   : قَالَ   ؟ أََكاَن يَْمِشى َما بَْيَن الرُّ

   . يَْمِشى ألَنههُ أَْيَسُر اِلْستاِلَِمهِ 

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن جَ  ِ ْبُن أَْحَمَد ْبِن أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا َعْبُد َّللاه ْعفٍَر اْلقَِطيِعىُّ َحده

ثَنَا فُلَْيٌح َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمَر قَالَ  ثَنَا يُونُُس َوُسَرْيٍج قَاالَ َحده ثَنِى أَبِى َحده َسَعى   : َحْنبٍَل َحده

ثاَلَثَةَ أَْشَواٍط ثُمه َمَشى أَْربََعةً في اْلَحجِّ   : النبي صلى َّللا عليه وسلم ثاَلَثَةَ أَْطَواٍف قَاَل ُسَرْيجٌ 

   . َواْلُعْمَرةِ 

ِحيِح َعْن ُسَرْيِج ْبِن النُّْعَمانِ     . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَنِى َكثِيُر ْبُن فَْرقٍَد َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمرَ  َعِن النبي صلى  قَاَل اْلبَُخاِرىُّ تَابََعهُ اللهْيُث قَاَل َحده

   . َّللا عليه وسلم

ثَنَا ُعبَْيُد ْبُن َشرِ  فهاُر َحده ثَنَا أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه يٍك َحده

ثَنِى َكثِيُر ْبُن فَْرقٍَد َعنْ  ثَنَا اللهْيُث َحده ِ ْبَن ُعَمَر َكاَن يَُخبُّ   : نَافِعٍ  يَْحيَى ْبُن بَُكْيٍر َحده أَنه َعْبَد َّللاه

ِ صلى َّللا  في طََوافِِه ِحيَن يَْقَدُم في َحجٍّ أَْو ُعْمَرٍة ثاَلَثًا َويَْمِشى أَْربًَعا قَاَل َوَكاَن َرُسوُل َّللاه

   . عليه وسلم يَْصنَُع َذلِكَ 

َملِ   : باب   َكْيَف َكاَن بَْدُو الره

ثَنَا   : ا أَبُو اْلَحَسنِ أَْخبََرنَ  ِد ْبِن إِْسَحاَق َحده ٍد اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

 ِ ثَنَا يَِزيُد ْبُن هَاُروَن وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن أَبِى بَْكٍر َحده ثَنَا ُمَحمه  يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب َحده

ُد ْبُن اْلُمثَنهى َحده اْلَحافِ  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َسلََمةَ َحده ثَنَا ظُ أَْخبََرنَا أَبُو اْلفَْضُل ْبُن إِْبَراِهيَم َحده

ثَنَا اْلُجَرْيِرىُّ َعْن أَبِى الطُّفَْيِل قَاَل قُْلُت اِلْبِن َعبهاسٍ  ُعُموَن إِنه قَْوَمَك يَزْ   : يَِزيُد ْبُن هَاُروَن َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَْد َرَمَل َوإِنههَا ُسنهةٌ  َما   : قُْلتُ   . َصَدقُوا َوَكَذبُوا  : قَالَ   . أَنه َرُسوَل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَِدَم َوالُْمْشِرُكوَن َعلَى قَُعْيقَِعاَن   : قَالَ   . َصَدقُوا َوَكَذبُوا إِنه َرُسوَل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه َوَكاَن أَ  ثُوَن بَْينَهُْم أَنه أَْصَحاَب َرُسوِل َّللاه ةَ قَْوَم َحَسٍد فََجَعلُوا يَتََحده ْهُل َمكه

ِ صلى َّللا عليه وسلم فََرَمَل   . أَُروهُْم ِمْنُكْم َما يَْكَرهُونَ  )   : وسلم ُضَعفَاُء فَقَاَل َرُسوُل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم  ةَ أَْصَحابِِه َولَْيَسْت بُِسنهٍة قَاَل َرُسوُل َّللاه تَهُ َوقُوه لِيُِرَى اْلُمْشِرِكيَن قُوه

فَا َواْلَمْرَوِة   : قُْلتُ  ِ صلى َّللا عليه وسلم َرِكَب بَْيَن الصه إِنه قَْوَمَك يَْزُعُموَن أَنه َرُسوَل َّللاه

ِ صلى   : قَالَ   ؟ َما َصَدقُوا َوَكَذبُوا  : لْتُ َصَدقُوا َوَكَذبُوا قَاَل قُ   : قَالَ   . َوإِنههَا ُسنهةٌ  قَِدَم َرُسوُل َّللاه
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ةَ َوَكاَن أَْهُل َمكهةَ قَْوَم َحَسٍد فََخَرُجوا َحتهى َخَرَجِت اْلَعَواتُِق يَْنظُُروَن إِلَى  َّللا عليه وسلم َمكه

ِ صلى َّللا ِ صلى َّللا عليه وسلم َوَكاَن َرُسوُل َّللاه وَن َعْنهُ قَاَل َرُسوِل َّللاه  عليه وسلم الَ يَُدعُّ

ِ   . يَِزيُد يَْعنِى الَ يَْدفَُعوَن َعْنهُ فََرِكَب َوَكاَن اْلَمْشُى أََحبه إِلَْيهِ     . لَْفظُ َحِديِث أَبِى َعْبِد َّللاه

ِد ْبِن اْلُمثَنهى ِحيِح َعْن ُمَحمه َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن   : نِ أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحسَ   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا ُسلَ  ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن إِْسَحاَق َوأَبُو ُمْسلٍِم قَاالَ َحده فهاُر َحده ْيَماُن ْبُن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

اُد ْبُن َزْيٍد َعْن أَيُّوَب ح َوأَْخبََرنَا أَبُو ثَنَا َحمه اْلَحَسِن اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن  َحْرٍب َحده

ثَنَا أَيُّوبُ  اٌد َحده ثَنَا َحمه بِيِع َحده ثَنَا أَبُو الره ثَنَا يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب َحده ِد ْبِن إِْسَحاَق َحده  َعْن ُمَحمه

ِ   : َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ  صلى َّللا عليه وسلم َوأَْصَحابُهُ َوقَْد قَِدَم َرُسوُل َّللاه

ى يَْثِرَب فَقَاَل اْلُمْشِرُكونَ  ى فَقََعُدوا   : َوهَنَْتهُُم اْلُحمهى ُحمه إِنههُ يَْقَدُم َعلَْيُكْم قَْوٌم قَْد َوهَنَْتهُُم اْلُحمه

ِ صلى َّللا عليه وسلم أَنْ  ا يَلِى اْلِحْجَر فَأََمَر َرُسوُل َّللاه يَْرُملُوا الثهالَثَةَ َوأَْن يَْمُشوا َما  لَهُْم ِممه

ْكنَْيِن قَاَل َولَْم يَْمنَْعهُ أَْن يَأُْمَرهُْم أَْن يَْرُملُوا األَْشَواطَ ُكلههَا إاِله اإِلْبقَاُء َعلَيْ  لَْم يَْذُكْر   . ِهمْ بَْيَن الرُّ

ى يَْثِربَ     . أَبُو ُمْسلٍِم ُحمه

ِحيِح َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن َحْربٍ َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي ال ثَنَا أَبُو   . صه ِ اْلَحافِظُ َحده َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

 ِ ِد ْبِن يَْحيَى َوأَْحَمُد ْبُن النهْضِر ْبِن   : َعْبِد َّللاه ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُمَحمه ْيبَانِىُّ َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب الشه ُمَحمه

ِد ْبِن َعْبِد اْلَوهه  بِيِع َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه ثَنَا أَبُو الره اِب قَاالَ َحده

اٌد َعْن أَيُّوَب َعْن َسِعيِد ْبِن  ثَنَا َحمه بِيِع َحده ثَنَا أَبُو الره ثَنَا يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب َحده إِْسَحاَق َحده

ةَ َوقَْد َوهَنَْتهُْم   : َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ ُجبَْيٍر  ِ صلى َّللا عليه وسلم َوأَْصَحابُهُ َمكه قَِدَم َرُسوُل َّللاه

ى يَْثِرَب فَقَاَل اْلُمْشِرُكونَ  ةً   : ُحمه ى َولَقُوا ِمْنهَا ِشده إِنههُ يَْقَدُم َعلَْيُكْم َغًدا قَْوٌم قَْد َوهَنَْتهُُم اْلُحمه

ا يَلِى اْلِحْجَر فَأََمَر النبي صلى َّللا عليه وسلم أَْن يَْرُملُوا ثاَلَثَةَ أَْشَواٍط َويَْمُشوا فََجلَسُ  وا ِممه

ْكنَْيِن لِيََرى اْلُمْشِرُكوَن َجلََدهُْم فَقَاَل اْلُمْشِرُكونَ  ى قَْد   : بَْيَن الرُّ هَُؤالَِء الهِذيَن َزَعْمتُْم أَنه اْلُحمه

َولَْم يَأُْمَرهُْم أَْن يَْرُملُوا األَْشَواطَ ُكلههَا إاِله   : ُؤالَِء أَْجلَُد ِمْن َكَذا َوَكَذا قَاَل اْبُن َعبهاسٍ َوهَنَْتهُْم هَ 

   . اإِلْبقَاُء َعلَْيِهمْ 

ْهَرانِىِّ  بِيِع الزه ِحيِح َعْن أَبِى الره    . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

 ِ ٍد  أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنِى أَبِى َوإِْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب إِْمالًَء َحده ثَنَا ُمَحمه اْلَحافِظُ َحده

ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن َعْمٍرو َعْن َعطَاٍء َعِن اْبِن  بِّىُّ َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َعْبَدةَ الضه قَاَل إِْبَراِهيُم َحده

فَا َواْلَمْرَوِة لِيُِرَى إِنهَما سَ   : َعبهاٍس قَالَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم بِاْلبَْيِت َوبَْيَن الصه َعى َرُسوُل َّللاه

تَهُ     . اْلُمْشِرِكيَن قُوه

ِحيِح َعْن أَْحَمَد ْبِن َعْبَدةَ َوَغْيِرهِ     . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه
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ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُ  ثَنَا أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد َحده و اْلَحَسِن ْبُن ُعْبُدوٍس َحده

إِنهَما َسَعى َرُسوُل   : َعلِىُّ ْبُن اْلَمِدينِىِّ َعْن ُسْفيَاَن َعْن َعْمٍرو َعْن َعطَاٍء َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ 

فَا َواْلمَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم بِاْلبَْيِت َوبَْيَن الصه تَهُ َّللاه َرَواهُ اْلبَُخاِرىُّ   . ْرَوِة لِيُِرَى اْلُمْشِرِكيَن قُوه

   . َعْن َعلِىٍّ 

لِيِل َعلَى أَنههُ بَقَِى هَْيئَةً َمْشُروَعةً في الطهَوافِ   : باب   الده

ِ في ِصفَِة َحجِّ النبي صلى َّللا  عليه وسلم قَْد َمَضى في اْلَحِديِث الثهابِِت َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه

ةَ اْلَوَداعِ  ْكَن فََرَمَل ثاَلَثًا َوَمَشى أَْربًَعا  : َحجه ينَا َعِن   . أَنههُ ِحيَن أَتَى اْلبَْيَت اْستَلََم الرُّ َوفِيَما ُروِّ

  . ةَ َواْضطَبَُعواأَنههُْم َرَملُوا ثاَلَثَ   : اْبِن َعبهاٍس في ُعْمَرِة اْلِجْعَرانَِة َوَذلَِك بَْعَد ُعْمَرِة اْلقَِضيهةِ 

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن إِْسَحاَق   : َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ُد ْبُن َجْعفٍَر أَْخبَرَ  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا َسِعيُد ْبُن أَبِى َمْريََم َحده َغانِىُّ َحده نِى َزْيُد ْبُن أَْسلَِم َعْن أَبِيِه الصه

ْكنِ  ِ إِنِّى ألَْعلَُم أَنهَك َحَجٌر الَ تَُضرُّ َوالَ   : أَنه ُعَمَر ْبَن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه قَاَل لِلرُّ أََما َوَّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم اْستَلََمَك َوأَنَا أَْستَ  َما   : لُِمَك فَاْستَلََمهُ َوقَالَ تَْنفَُع َولَِكنِّى َرأَْيُت َرُسوَل َّللاه

ُ ثُمه قَالَ  َمِل إِنهَما َراَءْينَا بِِه اْلُمْشِرِكيَن َوقَْد أَْهلََكهُُم َّللاه ِ صلى   : لَنَا َولِلره َشْىٌء َصنََعهُ َرُسوُل َّللاه

   . َّللا عليه وسلم الَ نُِحبُّ أَْن نَْتُرَكهُ ثُمه َرَملَ 

ِحيِح َعْن َسِعيِد ْبِن أَبِى َمْريَمَ  َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ     . فِي الصه

ينَا َعْن َعطَاِء ْبِن أَبِى َربَاحٍ  ِ صلى َّللا عليه وسلم َرَمَل َوأَبُو بَْكٍر َوُعَمُر   : َوُروِّ أَنه َرُسوَل َّللاه

   . َوُعْثَماُن رضي َّللا عنهْم َواْلُخلَفَاُء بَْعَدهُْم ثاَلَثًا َوَمَشْوا أَْربًَعا

ااِلْبتَِداِء بِالطهَواِف ِمْن اْلَحَجِر األَْسَوِد إِلَى اْلَحَجِر األَْسَوِد يَْرُمُل ثاَلَثًا َويَْمِشى   : باب

  أَْربًَعا

 ِ ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا إِبْ   : أَْخبََرنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده َراِهيُم ْبُن أَبِى ُمَحمه

ِ َعْن نَافٍِع عَ  ثَنَا اْبُن اْلُمبَاَرِك َعْن ُعبَْيِد َّللاه ِ ْبُن ُعَمَر ْبِن أَبَاَن َحده ثَنَا َعْبُد َّللاه ِن اْبِن طَالٍِب َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم ِمَن اْلَحَجِر إِلَى اْلَحَجِر ثاَلَثًا وَ   : ُعَمَر قَالَ     . َمَشى أَْربًَعاَرَمَل َرُسوُل َّللاه

ِ ْبِن ُعَمَر ْبِن أَبَانَ  ِحيِح َعْن َعْبِد َّللاه وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ

ثَنَا ُسلَْيُم ْبُن أَْخضَ  ثَنَا أَبُو َكاِمٍل َحده ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ُد ْبُن بَْكٍر َحده ِ َعْن ُمَحمه ثَنَا ُعبَْيُد َّللاه َر َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم   : نَافِعٍ  أَنه اْبَن ُعَمَر َرَمَل ِمَن اْلَحَجِر إِلَى اْلَحَجِر َوَذَكَر أَنه َرُسوَل َّللاه

   . فََعَل َذلِكَ 
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ِحيِح َعْن أَبِى َكاِملٍ  ِد ْبِن اْلَحَسِن   : أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمدَ   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه ِ ْبُن ُمَحمه َعْبُد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن َعلِىِّ ْبِن   : اْلِمْهَرَجانِىُّ َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب األََصمُّ إِْمالًَء َحده ُمَحمه

ثَنَا َمالُِك بْ  ثَنَا َزْيُد ْبُن اْلُحبَاِب َحده ِ اْلَحافِظُ َعفهاَن اْلَعاِمِرىُّ َحده ُن أَنٍَس وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

اِرِمىُّ َوَعلَىُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز اْلبَ  ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الده َغِوىُّ أَْخبََرنِى أَبُو النهْضِر اْلفَقِيهُ َحده

ثَنَا اْلقَْعنَبِىُّ فِيَما قََرأَ َعلَى َمالٍِك َوأَخْ  ثَنَا يَْحيَى ْبُن َمْنُصوٍر قَاالَ َحده ِ َحده بََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا يَْحيَى ْبُن يَْحيَى قَاَل قََرأُْت َعلَى َمالِِك ْبِن أَنَسٍ  ُد ْبُن َعْبِد السهالَِم َحده ثَنَا ُمَحمه  اْلقَاِضى َحده

ٍد َعْن أَبِيِه َعْن َجابِِر ْبنِ  ِ أَنههُ قَالَ  أَْخبََرنِى َجْعفَُر ْبُن ُمَحمه ِ صلى َّللا   : َعْبِد َّللاه َرأَْيُت َرُسوَل َّللاه

   . عليه وسلم َرَمَل ِمَن اْلَحَجِر األَْسَوِد َحتهى اْنتَهَى إِلَْيِه ثاَلَثَةَ أَْطَوافٍ 

ِحيِح َعِن اْلقَْعنَبِىِّ َويَْحيَى ْبِن يَْحيَى َوفِى ِرَوايَِة َزْيِد    : ْبِن اْلُحبَاِب قَالَ َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا أَبُو   . َرَمَل ِمَن اْلَحَجِر إِلَى اْلَحَجِر ثاَلَثًا َوَمَشى أَْربًَعا أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن َحده

ثَنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ  افِِعىُّ َحده بِيُع أَْخبََرنَا الشه ثَنَا الره َعْن َمْنُصوٍر َعْن أَبِى  اْلَعبهاِس األََصمُّ َحده

ِ ْبِن َمْسُعودٍ  أَنههُ َرآهُ بََدأَ فَاْستَلََم اْلَحَجَر ثُمه أََخَذ َعْن يَِمينِِه   : َوائٍِل َعْن َمْسُروٍق َعْن َعْبِد َّللاه

   . ْينِ فََرَمَل ثاَلَثَةَ أَْطَواٍف َوَمَشى أَْربََعةً ثُمه أَتَى اْلَمقَاَم فََصلهى َخلْفَهُ َرْكَعتَ 

ةَ بَِحجٍّ أَْو ُعْمَرةٍ   : باب ِل طََواٍف َوَسَعى يَأْتِى بِِهَما إَِذا قَِدَم َمكه َمِل في أَوه   الره

دٍ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو ُمَحمه ثَنَا أَبُو   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ْحَمِن ْبُن أَبِى َحاِمٍد الُْمْقِرُئ قَاالَ َحده َعْبُد الره

ُد ْبُن ُعبَْيٍد الطهنَافِِسىُّ   : َعبهاسِ الْ  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن َعلِىِّ ْبِن َعفهاَن َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ِ ْبِن ُعَمَر َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمرَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم َكاَن إَِذا  : َعْن ُعبَْيِد َّللاه  أَنه َرُسوَل َّللاه

َل َخبه ثاَلَثَةً َوَمَشى أَْربََعةً  َوَكاَن اْبُن ُعَمَر يَْفَعلُهُ َوَكاَن يَْسَعى   . طَاَف بِاْلبَْيِت الطهَواَف األَوه

فَا َواْلَمْرَوِة فَقُْلُت لِنَافِعٍ  ِ يَْمِشى إَِذا بَلََغ الرُّ   : بِبَْطِن اْلَمِسيِل إَِذا طَاَف بَْيَن الصه ْكَن َكاَن َعْبُد َّللاه

ْكِن فَإِنههُ َكاَن الَ يََدُعهُ َحتهى يَْستَلَِمهُ   : قَالَ   ؟ اْليََمانَِى  أَْخَرَجهُ   . الَ إاِله أَْن يَُزاَحَم َعلَى الرُّ

 ِ ِ َوأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن َحِديِث َعْبِد َّللاه ْبِن اْلبَُخاِرىُّ ِمْن َحِديِث ِعيَسى ْبِن يُونَُس َعْن ُعبَْيِد َّللاه

 ِ    . نَُمْيٍر َعْن ُعبَْيِد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن إِْسَحاَق   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنَا ُشَجاُع ْبُن اْلَولِيِد قَاَل َسِمْعُت ُموَسى ْبَن ُعقْ  َغانِىُّ َحده ِ الصه ُث َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه بَةَ يَُحدِّ

ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن هَاِشٍم اْلبََغِوىُّ  ِد ْبِن َعقِيٍل اْلُخَزاِعىُّ َحده  أَْخبََرنِى َعلِىُّ ْبُن اْلفَْضِل ْبِن ُمَحمه

ثَنَا َحاتُِم ْبُن إِْسَماِعيَل َعْن مُ  ُد ْبُن َعبهاٍد َحده ثَنَا ُمَحمه   : وَسى ْبِن ُعْقبَةَ َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمرَ َحده

َل َما يَْقَدُم فَإِنههُ  ِ صلى َّللا عليه وسلم َكاَن إَِذا طَاَف في اْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة أَوه أَنه َرُسوَل َّللاه

فَا يَْسَعى ثاَلَثَةَ أَْطَواٍف بِاْلبَْيِت ثُمه يَْمِشى أَْربًَعا ثُمه يَُصلِّى َسْجَدتَ  ْيِن ثُمه يَطُوُف بَْيَن الصه

َل   : لَْفظُ َحِديِث اْبِن َعبهاٍد َوفِى ِرَوايَِة ُشَجاعٍ   . َواْلَمْرَوةِ  أَنههُ َكاَن إَِذا طَاَف في اْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة أَوه

   . يَْذُكْر َما بَْعَدهُ  َما يَْقَدُم فَإِنههُ يَْسَعى ثاَلَثَةَ أَْطَواٍف بِاْلبَْيِت َويَْمِشى أَْربًَعا لَمْ 
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ِد ْبِن َعبهاٍد َوأَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ ِمْن َحِديِث أَنَِس ْبِن ِعيَاٍض  ِحيِح َعْن ُمَحمه َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ْسَحاَق اْلُمَزكِّى أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َوأَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِ   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ   . َعْن ُموَسى

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  لَِمىُّ ِمْن أَْصلِِه قَالُوا َحده ْحَمِن السُّ ُد   : َوأَبُو َعْبِد الره ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنَا اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى اْبُن ُجَرْيٍج عَ  ِ ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم َحده ْن َعطَاِء ْبِن أَبِى َربَاٍح َعِن ْبُن َعْبِد َّللاه

ْبِع الهِذى أَفَاَض فِيهِ   : اْبِن َعبهاسٍ  قَاَل َوقَاَل   . أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم لَْم يَْرُمْل في السه

   . الَ َرَمَل فِيهِ   : َعطَاءٌ 

ِد ْبِن اْلَحَسنِ   : أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمدَ  ِ ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن َجْعفٍَر اْلُمَزكِّى  َعْبُد َّللاه أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِرُمَحمه

ثَنَا َمالٌِك َعْن نَافِعٍ  ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر َحده ُد ْبُن إِْبَراِهيَم َحده ثَنَا ُمَحمه ِ ْبَن ُعَمَر َكاَن إَِذا   : َحده أَنه َعبَْد َّللاه

ةَ لَْم يَطُْف بِاْلبَْيِت َوالَ  فَا َواْلَمْرَوِة َحتهى يَْرِجَع ِمْن ِمنًى َوَكاَن الَ يَْسَعى  أَْحَرَم ِمْن َمكه بَْيَن الصه

ةَ     . إَِذا طَاَف َحْوَل اْلبَْيِت إَِذا أَْحَرَم ِمْن َمكه

افِِعىُّ في اْلقَِديِم في قَْولِِه الَ يَْسَعى يَْعنِى الَ يَْرُمُل قَالَ  ةَ   : قَاَل الشه أَْو طَاَف  َوَمْن أَْحَرَم ِمْن َمكه

   . قَْبَل ِمنًى ثُمه طَاَف يَْوَم النهْحِر لَْم يَْرُمْل إِنهَما يَْرُمُل َمْن َكاَن اْبتَِداُء طََوافِهِ 

  الَ َرَمَل َعلَى النَِّساءِ   : باب

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبَ   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  افِِعىُّ أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن َحده بِيُع أَْخبََرنَا الشه َرنَا الره

ِ ْبِن ُعَمَر َعْن نَافٍِع َعِن ابِْن ُعَمَر أَنههُ قَالَ  لَْيس   : أَْخبََرنَا َسِعيٌد َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن ُعبَْيِد َّللاه

فَا َواْلَمْرَوةِ  افِِعىُّ َعْن َعائَِشةَ َوَعْن َعطَاءٍ َوَرَواهُ   . َعلَى النَِّساِء َسَعٌى بِاْلبَْيِت َوالَ بَْيَن الصه   . الشه

ُد ْبُن اْلفَْضِل ْبِن َجابِرٍ  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن ْبُن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد َحده  َحده

ثَنَا َشِريٌك َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْروَ  ةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها إِْسَماِعيُل ْبُن ُزَراَرةَ َحده

   . يَا َمْعَشَر النَِّساِء لَْيَس َعلَْيُكنه َرَمٌل بِاْلبَْيِت لَُكنه فِينَا أُْسَوةٌ   : قَالَتْ 

  اْلقَْوِل في الطهَوافِ   : باب

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األَ  افِِعىُّ أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو َحده بِيُع قَاَل قَاَل الشه   : َصمُّ أَْخبََرنَا الره

ا   : أَُحبُّ ُكلهَما َحاَذى بِِه يَْعنِى بِاْلَحَجِر األَْسَوِد أَْن يَُكبَِّر َوأَْن يَقُوَل في َرَملِهِ  اللههُمه اْجَعْلهُ َحج ً

اللههُمه اْغفِْر َواْرَحْم   : ي األَْطَواِف األَْربََعةِ َمْبُروًرا َوَذْنبًا َمْغفُوًرا َوَسْعيًا َمْشُكوًرا َويَقُوُل ف

ْنيَا َحَسنَةً َوفِى اآلِخَرِة َحَسنَةً َوقِنَ  ا تَْعلَُم َوأَْنَت األََعزُّ األَْكَرُم اللههُمه آتِنَا في الدُّ ا َواْعُف َعمه

   . َعَذاَب النهارِ 

ثَنَا أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن اْلفَْضِل الْ  فهاُر َحده ٍد الصه قَطهاُن بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمه

ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن طَْهَماَن َحده  وِرىُّ قَاالَ َحدهثَنَا يَْحيَى ْبُن أَبِى بَُكْيٍر َحده َغانِىُّ َوَعبهاُس الدُّ ثَنِى الصه

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n93&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n93&p1#TOP


154 

 

اُء َعْن ِعْكِرَمةَ َعنِ  ِ صلى َّللا عليه وسلم َعلَى   : اْبِن َعبهاٍس قَالَ  َخالٌِد اْلَحذه طَاَف َرُسوُل َّللاه

ْكِن أََشاَر إِلَْيِه َوَكبهرَ  أَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ ِمْن َحِديِث إِْبَراِهيَم ْبِن   . بَِعيِرِه ُكلهَما أَتَى َعلَى الرُّ

ثَنَا أَبُو بَْكرٍ أَْخبََرنَا أَبُو طَاِهٍر اْلفَقِيهُ ِمْن أَ   . طَْهَمانَ  ُد ْبُن اْلُحَسْيِن   : ْصِل َسَماِعِه َحده ُمَحمه

ثَنَا أَبُو َعاِصٍم َوَعْبُد اْلَمِجيِد ْبُن َعْبِد الْ  اَرْبِجْرِدىُّ َحده ثَنَا َعلِىُّ ْبُن اْلَحَسِن الده َعِزيز اْلقَطهاُن َحده

اٍد َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن يَْحيَى  ائِِب يَقُوُل ْبِن أَبِى َروه ِ ْبَن السه ْبِن ُعبَْيٍد َعْن أَبِيِه أَنههُ َسِمَع َعْبَد َّللاه

ْكنَْيِن  ِ صلى َّللا عليه وسلم يَقُوُل بَْيَن الرُّ ْنيَا َحَسنَةً َوفِى  ) َسِمْعُت َرُسوَل َّللاه َربهنَا آتِنَا في الدُّ

ْحَمِن َوأَْخبَ   ( اآلِخَرِة َحَسنَةً َوقِنَا َعَذاَب النهارِ  ْحَمِن َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد الره َرنَا أَبُو َعْبِد الره

ثَ  لَِمىُّ أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن اْلَكاِرِزىُّ أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز َعْن أَبِى ُعبَْيٍد َحده نَا أَبُو السُّ

أَنههُ َرأَى ُعَمَر رضي َّللا عنه يَطُوُف   : ُصْهبَانَ  بَْكِر ْبُن َعيهاٍش َعْن َعاِصٍم َعْن َحبِيِب ْبنِ 

ْنيَا َحَسنَةً َوفِى اآلِخَرِة َحَسنَةً َوقِنَا َعَذاَب النهارِ  ) بِاْلبَْيِت َوهَُو يَقُوُل  َما لَهُ   ( َربِّنَا آتِنَا في الدُّ

   . هَِجيَرى َغْيُرهَا

ِ في الطهَوافِ إِْقالَِل اْلَكالَِم بَِغْيِر ِذْكِر   : باب   َّللاه

ثَنَا َعبهاٌس   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  فهاُر َحده َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

ثَنَا اْلفَُضْيُل ْبُن ِعيَاٍض َعْن َعطَاِء  ثَنَا َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر َحده ائِِب َعْن األَْسفَاِطىُّ َحده ْبِن السه

الطهَواُف بِاْلبَْيِت َصالَةٌ إاِله أَنههُ   : طَاُوٍس َعِن اْبِن َعبهاٍس َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم قَالَ 

   . قَْد أُِذَن فِيِه بِاْلَمْنِطِق فََمِن اْستَطَاَع أَْن الَ يَْنِطَق إاِله بَِخْيٍر فَْليَْفَعلْ 

ائِِب َوَكَذلَِك َرَواهُ جَ  ِريُر ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد َوُموَسى ْبُن أَْعيََن َوَغْيُرهُْم َعْن َعطَاِء ْبِن السه

ائِِب َمْوقُوفًا  . َمْرفُوًعا اُد ْبُن َسلََمةَ َوُشَجاُع ْبُن اْلَولِيِد َعْن َعطَاِء ْبِن السه َوَكَذلَِك   . َوَرَواهُ َحمه

ِ َوَكَذلَِك رَ  ِ ْبُن طَاُوٍس َعْن طَاُوٍس َعِن اْبِن َعبهاٍس َمْوقُوفًا أَْخبََرنَا َرَواهُ َعْبُد َّللاه َواهُ َعْبُد َّللاه

دٍ  فهاُر   : أَبُو ُمَحمه ٍد الصه ِ ْبُن يَْحيَى ْبِن َعْبِد اْلَجبهاِر بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمه َعْبُد َّللاه

ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َمْنصُ  اِق أَْخبََرنَا َمْعَمٌر َعِن اْبِن طَاُوٍس َعْن أَبِيِه َعِن اْبِن َحده زه ثَنَا َعْبُد الره وٍر َحده

   . الطهَواُف َصالَةٌ فَأَقِلُّوا فِيِه ِمَن اْلَكالَمِ   : َعبهاٍس قَالَ 

أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى   : و بَْكرٍ َوأَْخبََرنَا أَبُ   . َوَكَذلَِك َرَواهُ إِْبَراِهيُم ْبُن َمْيَسَرةَ َعْن طَاُوسٍ 

افِِعىُّ أَْخبََرنَا َسِعيُد ْبُن َسالٍِم َعنْ  بِيُع أَْخبََرنَا الشه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره َحْنظَلَةَ  َحده

قِلُّوا اْلَكالََم في الطهَواِف فَإِنهَما أَْنتُْم في أَ   : َعْن طَاُوٍس أَنههُ َسِمَعهُ يَقُوُل َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر يَقُولُ 

بِيُع أَْخبَرَ   . َصالَةٍ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس أَْخبََرنَا الره ثَنَا َوأَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر َحده نَا َوأَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر َحده

افِِعىُّ أَْخبََرنَا َسِعيٌد َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن عَ  طُْفُت َخْلَف اْبِن ُعَمَر َواْبِن َعبهاٍس   : طَاٍء قَالَ الشه

دٍ   . رضي َّللا عنهَما فَما َسِمْعُت َواِحًدا ِمْنهَُما ُمتََكلًِّما َحتهى فََرَغ ِمْن طََوافِهِ    : أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه

ةَ أَْخبَ  ثَنَا َعلِىُّ ْبُن َعْبِد اْلَحَسُن ْبُن أَْحَمَد ْبِن إِْبَراِهيَم ْبِن فَِراٍس بَِمكه َرنَا أَبُو َحْفٍص اْلُجَمِحىُّ َحده

ِد  ِ ْبِن اْلَحاِرِث اْلُجَمِحىُّ َعْن ُمَحمه ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا اْلقَْعنَبِىُّ َحده ْبِن َحبهاَن اْلَعِزيِز َحده
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هََذا اْلبَْيِت َسْبًعا الَ يَتََكلهُم فِيِه إاِله بِتَْكبِيٍر أَْو تَْهلِيٍل َمْن طَاَف بِ   : َعْن أَبِى َسِعيٍد اْلُخْدِرىِّ قَالَ 

   . َكاَن َعْدَل َرقَبَةٍ 

ْرِب في الطهَوافِ   : باب   الشُّ

افِِعىُّ في اإِلْمالَِء ُرِوَى َعِن اْبِن َعبهاسٍ   أَنههُ َشِرَب َوهَُو يَطُوُف فََجلََس َعلَى ِجَدارِ   : قَاَل الشه

قَاَل   . أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم َشِرَب َوهَُو يَطُوفُ   : َوُرِوَى ِمْن َوْجٍه الَ يَْثبُتُ   . اْلِحْجرِ 

ْيُخ َولََعلههُ أََراَد َما ْيُخ َولََعلههُ أََراَد قَاَل الشه    . الشه

ثَنَا أَبُو اْلَعبه  ِ اْلَحافِظُ َحده ٍد   : اسِ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا اْلَعبهاُس ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ْعبِىِّ َعنِ  ثَنَا َمالُِك ْبُن إِْسَماِعيَل أَْخبََرنَا َعْبُد السهالَِم ْبُن َحْرٍب َعْن َعاِصٍم َعِن الشه وِرىُّ َحده  الدُّ

  . هََذا َغِريٌب بِهََذا اللهْفظِ   . ًء في الطهَوافِ أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم َشِرَب َما  : اْبِن َعبهاسٍ 

َوايَةُ اْلَمْشهُوَرةُ َعْن َعاِصٍم األَْحَوِل َما َوايَةُ اْلَمْشهُوَرةُ َعْن َعاِصٍم َوالرِّ    . َوالرِّ

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن يَْعقُ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن َمْرُزوٍق ُمَحمه وَب َحده

ْعبِىِّ َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ  ثَنَا ُشْعبَةُ َعْن َعاِصٍم َعِن الشه ثَنَا َوْهُب ْبُن َجِريٍر َحده َمره َرُسوُل   : َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم بَِزْمَزَم فَاْستَْسقَى فَأَتَْيتُهُ بَِدْلٍو ِمْن َماِء َزمْ     . َزَم فََشِرَب َوهَُو قَائِمٌ َّللاه

ِد ْبِن ُمثَنهى َعْن َوْهبٍ  ِحيِح َعْن ُمَحمه َوأَْخَرَجهُ ِمْن َحِديِث ُمَعاِذ َوأَْخَرَجهُ   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ْعبِىه َسِمَع اْبَن َعبها َسقَْيُت   : ٍس قَالَ ِمْن َحِديِث ُمَعاِذ ْبِن ُمَعاٍذ َعْن ُشْعبَةَ َعْن َعاِصٍم َسِمَع الشه

ِ صلى َّللا عليه وسلم ِمْن َزْمَزَم فََشِرَب قَائًِما َواْستَْسقَى َوهَُو ِعْنَد اْلبَْيتِ  أَْخبََرنَاهُ   . َرُسوَل َّللاه

ِ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفيَاَن  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو بَْكِر ْبُن َعْبِد َّللاه ِ ْبُن أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا ُعبَْيُد َّللاه َحده

ثَنَا ُشْعبَةُ فََذَكَرهُ  ثَنَا أَبِى َحده    . ُمَعاٍذ َحده

ْعبِىِّ ُمْختََصًرا ِ َوَرَواهُ هَُشْيٌم َعْن َعاِصٍم َوُمِغيَرةَ َعِن الشه َشِرَب   : َرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن ُعبَْيِد َّللاه

   . ِمْن َزْمَزَم َوهَُو قَائِمٌ 

َك َرَواهُ الثهْوِرىُّ َواْبُن ُعيَْينَةَ َوَمْرَواُن ْبُن ُمَعاِويَةَ َوأَبُو َعَوانَةَ َوَغْيُرهُْم َعْن َعاِصٍم َوَكَذلِ 

َسقَْيُت َولَْيَس في   : َوأَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ ِمْن َحِديِث الثهْوِرىِّ َوَمْرَواَن َوقَاَل بَْعُضهُْم في الَْحِديثِ 

ُ أَْعلَمُ  ِرَوايَِة َواِحدٍ     . ِمْنهُْم ِذْكُر الطهَواِف َوَّللاه

  الطهَواِف َعلَى الطههَاَرةِ   : باب

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n93&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n93&p1#TOP
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ثَنَا أَبُو َسِعيدٍ  ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه إِْسَماِعيُل ْبُن أَْحَمَد اْلُجْرَجانِىُّ َحده

ثَنَا َحْرَملَةُ ْبُن يَْحيَى أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى َعْمُرو ْبُن اْلَحاِرِث َعْن  اْلَحَسِن ْبِن قُتَْيبَةَ  َحده

ْحَمِن َعْن ُعْرَوةَ قَالَ  ِد ْبِن َعْبِد الره ِ صلى َّللا عليه وسلم َوأَْخبََرْتنِى   : ُمَحمه قَْد َحجه َرُسوُل َّللاه

أَ ثُمه طَاَف بِاْلبَْيِت أَنههُ   : َعائَِشةُ رضي َّللا عنها ةَ أَنههُ تََوضه ُل َشْىٍء بََدأَ بِِه ِحيَن قَِدَم َمكه أَوه

ِحيِح ِمْن َحِديِث ابِْن َوْهٍب َكَما َمَضى  . َوَذَكَر اْلَحِديثَ     . أَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ َوُمْسلٌِم في الصه

ِ اْلَحافِظُ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا  أَْخبََرنَا ُمَحمه َغانِىُّ َحده ُد ْبُن إِْسَحاُق الصه ثَنَا ُمَحمه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس َحده َحده

ْحَمِن ْبِن اْلقَاِسِم َعْن أَبِيِه َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا  ثَنَا َمالٌِك َعْن َعْبِد الره ِ ْبُن يُوُسَف َحده َعْبُد َّللاه

ةَ   : عنها أَنههَا قَالَتْ  فَا َواْلَمْرَوِة قَالَتْ  قَِدْمُت َمكه   : َوأَنَا َحائٌِض فَلَْم أَطُْف بِاْلبَْيِت َوبَْيَن الصه

ِ صلى َّللا عليه وسلم فَقَالَ  اْفَعلِى َكَما يَْفَعُل اْلَحاجُّ َغْيَر أَْن الَ   : فََشَكْوُت َذلَِك إِلَى َرُسوِل َّللاه

   . تَطُوفِى بِاْلبَْيِت َحتهى تَْطهُِرى

ِ ْبِن يُوُسَف َوأَْخَرَجاهُ ِمْن َحِديِث اْبِن ُعيَْينَةَ َعْن  َرَواهُ  ِحيِح َعْن َعْبِد َّللاه اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ْحَمِن ْبِن اْلقَاِسِم َوفِيهِ    : أَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو  . َغْيَر أَْن الَ تَطُوفِى بِاْلبَْيِت َحتهى تَْغتَِسلِى  : َعْبِد الره

ِ األَِديُب أَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر اإِلْسَماِعيلِىُّ أَْخبََرنِى أَبُو يَْعلَى   : ا أَبُو َعْمٍروأَْخبََرنَ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو َعْمِرو ْبنُ  ثَنَا ُسْفيَاُن ح وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا َعْبُد األَْعلَى َحده بِى  أَ َحده

ثَنَا اْبُن ُعيَْينَةَ َعْن عَ  ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن أَبِى َشْيبَةَ َحده ْبِد َجْعفٍَر أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفيَاَن َحده

ْحَمِن ْبِن اْلقَاِسِم َعْن أَبِيِه قَالَْت َعائَِشةُ رضي َّللا عنها ِ صلى َّللا   : الره َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاه

ِ عليه  ا ُكنها بَِسِرَف أَْو قَِريبًا ِمْنهُ ِحْضُت فََدَخَل َعلَىه َرُسوُل َّللاه وسلم الَ نَُرى إاِله اْلَحجه فَلَمه

ُ   : نََعْم فَقَالَ   : فَقُْلتُ   . َما لَِك أَنُفِْستِ   : صلى َّللا عليه وسلم َوأَنَا أَْبِكى فَقَالَ  إِنه هََذا أَْمٌر َكتَبَهُ َّللاه

ا ُكنها   . ى بَنَاِت آَدَم فَاْقِضى َما يَْقِضى اْلَحاجُّ َغْيَر أَْن الَ تَطُوفِى بِاْلبَْيِت َحتهى تَْغتَِسلِىَعلَ  فَلَمه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َعْن نَِسائِِه بِاْلبَقَرِ  ى َرُسوُل َّللاه لَْفظُ َحِديِث أَبِى َعْمٍرو َوفِى   . بِِمنًى َضحه

ِ قَاَل َعِن اْلقَاِسِم َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها َولَم يَْذُكْر قَْولَهَا ِحْضُت َوالَ ِرَوايَِة أَبِى َعبْ  ِد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َعْن نَِسائِِه اْلبَقَرَ  ى َرُسوُل َّللاه ا ُكنها بِِمنًى قَالَْت َوَضحه    . قَْولَهَا فَلَمه

ِحيِح َعنْ  َعلِىٍّ َوَغْيِرِه َعِن اْبِن ُعيَْينَةَ وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن  َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

   . أَبِى َشْيبَةَ َوَغْيِرهِ 

ِ ْبِن بِْشَراَن بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ْبنِ   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْينِ  ِد ْبِن َعْبِد َّللاه  َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ثَنَا فَُضْيُل ْبُن  ثَنَا َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر َحده ائُِغ َحده ُد ْبُن َعلِىِّ ْبِن َزْيٍد الصه ثَنَا ُمَحمه َدْعلٍَج َحده

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  ثَنَا مُ   : ِعيَاٍض وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن َجْعفٍَر اْلُمَزكِّى َحده ُد ُمَحمه َحمه

ثَنَا ُموَسى ْبُن أَْعيََن َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ثَنَا النُّفَْيلِىُّ َحده َعلِىُّ ْبُن   : ْبُن إِْبَراِهيَم ْبِن َسِعيٍد َحده

ثَنَ  ثَنَا إِْسَماِعيُل اْلقَاِضى َحده فهاُر َحده ا َعلِىٌّ يَْعنِى أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن إِْسَحاَق أَ  ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا َجِريٌر وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ْخبََرنَا اْبَن اْلَمِدينِىه َحده

ائِ  ثَنَا ُسْفيَاُن ُكلُّهُْم َعْن َعطَاِء ْبِن السه ثَنَا اْلُحَمْيِدىُّ َحده ِب َعْن طَاُوٍس َعِن بِْشُر ْبُن ُموَسى َحده
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إِنه الطهَواَف   : اْبِن َعبهاٍس قَاَل ُسْفيَاُن في ِرَوايَتِِه َرفََعهُ إِلَى النبي صلى َّللا عليه وسلم قَالَ 

الَِة إاِله أَنهُكْم تَتََكلهُموَن فِيِه فََمْن تََكلهَم فاَلَ يَتََكلهْم إاِله بَِخْيرٍ     . بِاْلبَْيِت ِمْثُل الصه

َوَكَذلَِك في ِرَوايَِة َجِريٍر َوقَاَل ُموَسى ْبُن أَْعيََن في ِرَوايَتِِه َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم 

َ أََحله لَُكُم اْلِمْنطََق فِيِه فََمْن نَطََق فاَلَ يَْنِطْق إاِله بَِخْيرٍ   : قَالَ    . الطهَواُف بِاْلبَْيِت َصالَةٌ َولَِكنه َّللاه

ْحَمنِ   . هُ في ِرَوايَِة اْلفَُضْيلِ َوبَِمْعنَا ثَنَا أَبُو َعْبِد الره ْحَمِن َوَحده ثَنَا أَبُو َعْبِد الره ُد ْبُن   : َوَحده ُمَحمه

لَِمىُّ إِْمالًَء أَْخبََرنَا أَبُو اْلَولِيدِ  ثَ   : اْلُحَسْيِن السُّ ثَنَا ِعْمَراُن ْبُن ُموَسى َحده ٍد َحده اُن ْبُن ُمَحمه نَا َحسه

ثَنَا ُموَسى ْبُن أَْعيََن َعْن لَْيٍث َعْن طَاُوٍس َعِن اْبِن َعبهاٍس  ثَنَا َمْعٌن َحده إِْبَراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذِر َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  َ أََحله فِيِه النُّْطَق   : أَنه َرُسوَل َّللاه الطهَواُف بِاْلبَْيِت َصالَةٌ َولَِكنه َّللاه

ِ ْبُن طَاُوٍس   . ْن نَطََق فاَلَ يَْنِطُق إاِله بَِخْيرٍ فَمَ  َرفََعهُ َعطَاٌء َولَْيُث ْبُن أَبِى ُسلَْيٍم َوَوقَفَهُ َعْبُد َّللاه

ِحيَحةِ  َوايَِة الصه ْبُن أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن ْبُن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد   . َوإِْبَراِهيُم ْبُن َمْيَسَرةَ في الرِّ

ثَنَا اْلَحاِرُث ْبُن َمْنُصوٍر َعْن ُسْفيَاَن الثهْوِرىِّ َعِن اْبِن طَاُوٍس  ثَنَا اْبُن أَبِى قَُماٍش َحده ُعبَْيٍد َحده

الَِة فَأَقِلُّوا فِيِه اْلَكالَمَ   : َعْن أَبِيِه َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ  ِ  َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبدِ   . الطهَواُف ِمَن الصه َّللاه

ِ ْبُن عِ  ثَنَا َعْبُد َّللاه ثَنَا ُعَمُر ْبُن أَْحَمَد ْبِن يَِزيَد َحده ثَنَا أَبُو َعلِىٍّ اْلَحافِظُ َحده ْمَراَن اْلَحافِظُ َحده

ثَنَا اْبُن ُعيَْينَةَ َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن َمْيَسَرةَ َعْن طَاُوٍس َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ  بِاْلبَْيِت  الطهَوافُ   : َحده

   . َصالَةٌ فََذَكَرهُ 

ِ ْبِن ِعْمَراَن َمْرفُوًعا َولَْم يَْصنَْع َشْيئًا فَقَْد َرَواهُ اْبُن ُجَرْيجٍ  َوأَبُو  َوَرَواهُ اْلبَاَغْنِدىُّ َعْن َعْبِد َّللاه

لٍِم َوَرَواهُ اْلَحَسُن ْبُن ُمْسلٍِم َعْن َوَرَواهُ اْلَحَسُن ْبُن ُمسْ   . َعَوانَةَ َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن َمْيَسَرةَ َمْوقُوفًا

  : طَاُوٍس َعْن بَْعِض َمْن أَْدَرَك النبي صلى َّللا عليه وسلم أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم قَالَ 

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ اْلَحا  . الطهَواُف بِاْلبَْيِت َصالَةٌ  فِظُ أَْخبََرنَا أَبُو أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعْبِد َّللاه

اِق أَْخبََرنَا اْبُن ُجَرْيٍج َعِن اْلَحَسِن ْبِن ُمْسلِ  زه ثَنَا َعْبُد الره ثَنَا َسلََمةُ ْبُن َشبِيٍب َحده ٍم َعُروبَةَ َحده

   . فََذَكَرهُ 

ٍد َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ  اُج ْبُن ُمَحمه    . َوَكَذلَِك قَالَهُ ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر َوَحجه

  الَ يَطُوُف بِاْلبَْيِت ُعْريَانٌ   : باب

ِد أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن اْلُمْقِرُئ اْلِمْهَرَجانِىُّ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن  ُمَحمه

بِيعِ  ثَنَا أَبُو الره ثَنَا يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب َحده ْهِرىِّ َعْن ُحَمْيِد ْبِن  ْبِن إِْسَحاَق َحده ثَنَا فُلَْيٌح َعِن الزُّ َحده

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  ْحَمِن ْبِن َعْوٍف َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه أَْحَمُد   : َعْبِد الره

ثَنَا اللهْيُث َعْن يُونَُس َعِن  ْبُن إِْسَحاَق اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن إِْبَراِهيمَ  ثَنَا يَْحيَى ْبُن بَُكْيٍر َحده َحده

ْحَمِن أَنه أَبَا هَُرْيَرةَ أَْخبََرهُ  ثَنِى ُحَمْيُد ْبُن َعْبِد الره يَق   : اْبِن ِشهَاٍب قَاَل َحده دِّ أَنه أَبَا بَْكٍر الصِّ

ِة الهتِى أََمرَ  ِة رضي َّللا عنه بََعثَهُ في اْلَحجه ِ صلى َّللا عليه وسلم َعلَْيهَا قَْبَل َحجه هُ َرُسوُل َّللاه
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ُن في النهاسِ  الَ يَُحجُّ بَْعَد اْلَعاِم ُمْشِرٌك َوالَ يَطُوُف بِاْلبَْيِت   : اْلَوَداِع يَْوَم النهْحِر في َرْهٍط يَُؤذِّ

   . ِت ُعْريَانٌ َوفِى ِرَوايَِة اْلُمْقِرِئ َوالَ يَطُوفَنه بِاْلبَيْ   . ُعْريَانٌ 

بِيِع َوَعِن اْبِن بَُكْيٍر َوأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن َوْجٍه آَخَر  ِحيِح َعْن أَبِى الره َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

   . َعْن يُونُسَ 

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو اْلفَْضِل ْبُن إِْبَراِهيَم حَ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا أَْخبََرنَا ُمَحمه ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َسلََمةَ َحده ده

ثَنَا ُشْعبَةُ َعْن َسلََمةَ ْبِن ُكهَْيٍل قَاَل َسِمْعُت ُمسْ  ُد ْبُن َجْعفٍَر َحده ثَنَا ُمَحمه اٍر َحده ُد ْبُن بَشه لَِم ُمَحمه

ُث َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ  ِت اْلَمْرأَةُ تَطُوُف بِاْلبَْيِت َوِهَى َكانَ   : اْلبَِطيَن يَُحدِّ

يَا بَنِى آَدَم ُخُذوا  ) اْليَْوَم يَْبُدو بَْعُضهُ أَْو ُكلُّهُ َوَما بََدا ِمْنهُ فاَلَ أُِحلُّهُ فَنََزلَْت   : ُعْريَانَةٌ َوتَقُولُ 

   .  ( ِزينَتَُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجدٍ 

ِحيِح َعْن  ِد ْبِن بَشهارٍ َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه ِ   . ُمَحمه ِ َوأَْخبََرنَاهُ أَبُو َعْبِد َّللاه َوأَْخبََرنَاهُ أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ثَنَا   : اْلَحافِظُ في اْلُمْستَْدَرِك َحده ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن َمْرُزوٍق َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ُث َعْن أَبُو َداُوَد الطه  ثَنَا ُشْعبَةُ َعْن َسلََمةَ ْبِن ُكهَْيٍل قَاَل َسِمْعُت ُمْسلَِم اْلبَِطيَن يَُحدِّ يَالِِسىُّ َحده

َكانَِت اْلَمْرأَةُ تَطُوُف بِاْلبَْيِت في   : َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر َعِن اْبِن َعبهاٍس رضي َّللا عنه قَالَ 

اْليَْوَم يَْبُدو بَْعُضهُ أَْو ُكلُّهُ فََما بََدا   : لَى فَْرِجهَا ِخْرقَةٌ َوِهَى تَقُولُ اْلَجاِهلِيهِة َوِهَى ُعْريَانَةٌ َوعَ 

ِ  ) ِمْنهُ فاَلَ أُِحلُّهُ فَنََزلَْت هَِذِه اآليَةُ  َم ِزينَةَ َّللاه    .  ( قُْل َمْن َحره

  *** كتاب: السنن الكبير

 

  التالى <<  222  من  19  >> السابق  الفهرس  صفحة البداية
 
 

  اْلُمْستََحاَضِة تَطُوفُ   : باب

ُد ْبُن َجْعفٍَر اْلُمَزكِّ  ثَنَا أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه ُد ْبُن إِْبَراِهيَم َحده ثَنَا ُمَحمه ى َحده

بَْيِر اْلَمكِّىِّ أَنه أَبَا َماِعزٍ  ثَنَا َمالٌِك َعْن أَبِى الزُّ ِ ْبَن ُسْفيَاَن أَْخبََرهُ   : اْبُن بَُكْيٍر َحده أَنههُ   : َعْبَد َّللاه

ِ ْبِن ُعَمَر فََجاَءْتهُ  إِنِّى أَْقبَْلُت أُِريُد أَْن أَطُوَف   : اْمَرأَةٌ تَْستَْفتِيِه فَقَالَتْ  َكاَن َجالًِسا َمَع َعْبِد َّللاه

َماَء فََرَجْعُت َحتهى إَِذا َذهََب َذلَِك َعنِّى ثُ  مه بِاْلبَْيِت َحتهى إَِذا ُكْنُت ِعْنَد بَاِب اْلَمْسِجِد أَْهَرْقُت الده

َماَء فََرَجْعُت َحتهى إَِذا َذهََب َذلَِك َعنِّى ثُمه أَْقبَْلُت َحتهى إَِذا ُكْنُت ِعْنَد بَاِب اْلمَ  ْسِجِد أَْهَرْقُت الده
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َماءَ  ِ ْبُن ُعَمرَ   . أَْقبَْلُت َحتهى إَِذا ُكْنُت ِعْنَد بَاِب اْلَمْسِجِد أَْهَرْقُت الده إِنهَما َذلَِك   : فَقَاَل َعْبُد َّللاه

ْيطَاِن اْغتَِسلِى ثُمه     . اْستَْثفِِرى بِثَْوٍب ثُمه طُوفِى َرْكَضةٌ ِمَن الشه

ُجِل يَقُوُد َغْيُرهُ في الطهَوافِ   : باب   الره

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  ُد ْبُن َسْعٍد   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه أَْحَمُد ْبُن َكاِمٍل اْلقَاِضى َحده

ثَنَا أَبُ  أَنه   : و َعاِصٍم أَْخبََرنَا اْبُن ُجَرْيٍج أَْخبََرنِى ُسلَْيَماُن األَْحَوُل أَنه طَاُوًسا أَْخبََرهُ اْلَعْوفِىُّ َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم َمره َوهَُو يَطُوُف بِاْلَكْعبَِة بَِرُجٍل يَقُوُد َرُجالً بِِخَزاَمٍة في أَْنفِِه  َرُسوَل َّللاه

ِ صل ِ فَقَطََعهُ َرُسوُل َّللاه ى َّللا عليه وسلم بِيَِدِه ثُمه أََمَرهُ أَْن يَقُوَدهُ بِيَِدِه قَاَل َوَمره َرُسوُل َّللاه

صلى َّللا عليه وسلم بَِرُجٍل َوهَُو يَطُوُف قَْد ُربَِق يَْعنِى بِإِْنَساٍن آَخَر بَِسْيٍر أَْو بَِخْيٍط أَْو َشْىٍء 

ِ صلى  قَاَل اْبُن ُجَرْيٍج أَْخبََرنِى   . قُْدهُ بِيَِدكَ   : َّللا عليه وسلم َوقَالَ َغْيِر َذلَِك فَقَطََعهُ َرُسوُل َّللاه

بِهََذا أََجَمَع ُسلَْيَماُن األَْحَوُل أَنه طَاُوًسا أَْخبََرهُ أَنه اْبَن َعبهاٍس قَاَل َذلَِك َعِن النبي صلى َّللا 

   . عليه وسلم 

ِحيِح َعْن أَ  ِل ُدوَن الثهانِىَرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه    . بِى َعاِصٍم ُمْختََصًرا في األَوه

  َمْوِضِع الطهَوافِ   : باب

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق َوأَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن قَالُوا َحده  ثَنَا أَبُو أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ُد ْبُن   : اْلَعبهاسِ  افِِعىُّ أَْخبََرنَا َمالٌِك وأَْخبََرنَا ُمَحمه بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه يَْعقُوَب أَْخبََرنَا الره

ثَنَا يَحْ  ُد ْبُن َعْبِد السهالَِم َحده ثَنَا ُمَحمه ثَنَا يَْحيَى ْبُن َمْنُصوٍر َحده ِ اْلَحافِظُ َحده يَى ْبُن أَبُو َعْبِد َّللاه

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو النهْضرِ  يَْحيَى قَالَ  ُد ْبُن   : قََرْأُت َعلَى َمالٍِك وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا اْلقَْعنَبِىُّ َعْن َمالِِك ْبِن أَنٍَس فِيَما قََرأَ َعلَ  ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد َحده ِد ْبِن يُوُسَف َحده ْيِه َعِن ُمَحمه

ِ  اْبنِ  يِق أَْخبََر َعْبَد َّللاه دِّ ِد ْبِن أَبِى بَْكٍر الصِّ ِ ْبَن ُمَحمه ِ أَنه َعْبَد َّللاه  ِشهَاٍب َعْن َسالِِم ْبِن َعْبِد َّللاه

أَلَْم تََرْى إِلَى   : ْبَن ُعَمَر َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم قَالَ 

هُ َعلَى   : قُْلتُ   . اْلَكْعبَةَ اْقتََصُروا َعْن قََواِعِد إِْبَراِهيمَ قَْوِمِك ِحيَن بَنَُوا  ِ أَفاَلَ تَُردُّ يَا َرُسوَل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم  . قََواِعِد إِْبَراِهيمَ    . لَْوالَ ِحْدثَاُن قَْوِمِك بِاْلُكْفِر لَفََعْلتُ  )   : فَقَاَل َرُسوُل َّللاه

 ِ ِ صلى َّللا عليه وسلم َما   :  ْبُن ُعَمرَ فَقَاَل َعْبُد َّللاه لَئِْن َكانَْت َعائَِشةُ َسِمَعْت هََذا ِمْن َرُسوِل َّللاه

ْكنَْيِن اللهَذْيِن يَلِيَاِن اْلِحْجَر إاِله أَنه اْلبَيْ  ِ صلى َّللا عليه وسلم تََرَك اْستاِلََم الرُّ َت أَُرى َرُسوَل َّللاه

ْم َعلَى قَوَ  لَْفظُ َحِديِث اْلقَْعنَبِىِّ َرَواهُ اْلبَُخاِرىُّ َعِن اْلقَْعنَبِىِّ وَرَواهُ ُمْسلٌِم   . اِعِد إِْبَراِهيمَ لَْم يُتَمه

ثَنَا أَبُو َداُوَد   . َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى ُد ْبُن بَْكٍر َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه َوأَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ

ثَنَا  ْهِرىِّ َعْن َسالٍِم َعِن اْبِن ُعَمَر َحده اِق أَْخبََرنَا َمْعَمٌر َعِن الزُّ زه ثَنَا َعْبُد الره َمْخلَُد ْبُن َخالٍِد َحده

ِ   : أَنه اْلِحْجَر بَْعَضهُ ِمَن اْلبَْيِت فَقَاَل اْبُن ُعَمرَ   : أَنههُ أُْخبَِر بِقَْوِل َعائَِشةَ رضي َّللا عنها َوَّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم إِنِّى ألَظُنُّ إِنِّى  ألَظُنُّ إِنه َكانَْت َعائَِشةُ َسِمَعْت هََذا ِمْن َرُسوِل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم لَْم يَْتُرِك اْستاِلََمهَُما إاِله أَنههَُما لَْيَسا َعلَى قََواِعد اْلبَْيِت، َوالَ  َرُسوَل َّللاه

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n94&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n94&p1#TOP
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ِد ْبِن   : أَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها  . ْلِحْجِر إاِله لَِذلِكَ طَاَف النهاُس ِمْن َوَراِء ا يَْحيَى ْبُن إِْبَراِهيَم ْبِن ُمَحمه

 ِ ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن إِْبَراِهيَم قَاالَ   : يَْحيَى َحده ٍد َوُمَحمه ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنَا  ثَنَا األَْشَعُث ْبُن ُسلَْيٍم َعِن األَْسَوِد ْبِن يَِزيَد َعْن َعائَِشةَ َحده ثَنَا أَبُو األَْحَوِص َحده ٌد َحده ُمَسده

ِ صلى َّللا عليه وسلم َعِن الُْجْدِر أَِمَن اْلبَْيِت ِهىَ   : رضي َّللا عنها قَالَتْ    ؟ َسأَْلُت َرُسوَل َّللاه

َرْت بِِهُم النهفَقَةُ   : فَقَالَ   ؟ فََما لَهُْم لَْم يُْدِخلُوهُ في اْلبَْيتِ   : قُْلتُ   . نََعمْ   : قَالَ  فََما   : قُْلتُ   . إِنه قَْوَمِك قَصه

فََعَل َذلَِك قَْوُمِك لِيُْدِخلُوا َمْن َشاُءوا َويَْمنَُعوا َمْن َشاُءوا َولَْوالَ أَنه   : قَالَ   ؟ َشأُْن بَابِِه ُمْرتَفِعٌ 

َحِديُث َعْهٍد بَِجاِهلِيهٍة فَأََخاُف أَْن تُْنِكَر قُلُوبُهُْم لَنَظَْرُت أَْن أُْدِخَل اْلُجْدَر في اْلبَْيِت َوأَْن  قَْوَمكِ 

   . أُْلِصَق بَابَهُ بِاألَْرضِ 

ٍد وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن َسِعيِد ْبِن َمْنُصوٍر َعنْ  ِحيِح َعْن ُمَسده أَبِى  َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ِد ْبِن َعْبَداَن   : أَْخبََرنَا أَبُو ُعْثَمانَ   : أَْخبََرنَا أَبُو ُعْثَمانَ   . األَْحَوصِ  ِد ْبِن ُمَحمه َسِعيُد ْبُن ُمَحمه

 ِ ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن عَ   : النهْيَسابُوِرىُّ َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب إِْمالًَء َحده ِ َواْلُحَسْيُن ُمَحمه ْبِد َّللاه

ثَنَا َحاتُِم بْ  ِ ْبُن بَْكٍر َحده ثَنَا َوقَاَل إِْبَراِهيُم أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه ُن أَبِى ْبُن اْلفَْضِل قَاَل اْلُحَسْيُن َحده

ُ   : اْلبَْيِت إِْذ قَالَ أَنه َعْبَد الَملِِك ْبَن َمْرَواَن بَْينََما هَُو يَطُوُف بِ   : َصِغيَرةَ َعْن أَبِى قََزَعةَ  قَاتََل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه  بَْيِر َحْيُث يَْكِذُب َعلَى أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن يَقُوُل َسِمْعتُهَا تَقُوُل قَاَل َرُسوُل َّللاه اْبَن الزُّ

ِمَن الِْحْجِر فَإِنه قَْوَمِك  لَْوالَ َحْدثَاُن قَْوِمِك بِاْلُكْفِر لَنَقَْضُت اْلبَْيَت َحتهى أَِزيَد فِيهِ  )   : وسلم

ُروا في اْلبِنَاءِ  ِ ْبِن أَبِى َربِيَعةَ   . قَصه الَ تَقُْل هََذا يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن   : فَقَاَل اْلَحاِرُث ْبُن َعْبِد َّللاه

ُث بِهََذا قَالَ  قَْبَل أَْن أَْهِدَمهُ لَتََرْكتُهُ َعلَى بِنَاِء  لَْو ُكْنُت َسِمْعتُهُ   : فَإِنِّى َسِمْعُت أُمه اْلُمْؤِمنِيَن تَُحدِّ

بَْيرِ     . اْبِن الزُّ

ْهِمىِّ  ِ ْبِن بَْكٍر السه ِد ْبِن َحاتٍِم َعْن َعْبِد َّللاه ِحيِح َعْن ُمَحمه    . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

افِِعىُّ  يَْذُكُروَن أَنههُ تُِرَك ِمَن اْلَكْعبَِة في  َسِمْعُت َعَدًدا ِمْن أَهِْل اْلِعْلِم ِمْن قَُرْيشٍ   : قَاَل الشه

ِة َذلَِك أَبُو   . اْلِحْجِر نَْحٌو ِمْن ِستهِة أَْذُرعٍ  ْيُخ أَْخبََرنَا بَِصحه ِة قَاَل الشه ْيُخ أَْخبََرنَا بَِصحه قَاَل الشه

ثَنَا َعْبدُ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن َجْعفٍَر َحده ثَنَا  َعْبِد َّللاه ثَنِى أَبِى َحده ِ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل َحده َّللاه

ِ بْ  ثَنَا َسلِيُم ْبُن َحيهاَن َعْن َسِعيِد ْبِن ِمينَاَء قَاَل َسِمْعُت َعْبَد َّللاه ْحَمِن ْبُن َمْهِدىٍّ َحده َن َعْبُد الره

ثَْتنِى َخالَتِى يَْعنِى َعائَِشةَ قَ  بَْيِر يَقُوُل َحده يَا َعائَِشةَ  )   : الَْت قَاَل النبي صلى َّللا عليه وسلمالزُّ

بَابًا لَْوالَ أَنه قَْوَمِك َحِديثُو َعْهٍد بِِشْرٍك لَهََدْمُت اْلَكْعبَةَ فَأَْلَزْقتُهَا بِاألَْرِض َوَجَعْلُت لَهَا بَابَْيِن 

َن اْلِحْجِر فَإِنه قَُرْيًشا اْقتََصَرْت بِهَا ِحيَن بَنَِت َشْرقِي ًا َوبَابًا َغْربِي ًا َوِزْدُت فِيهَا ِستهةَ أَْذُرٍع مِ 

   . اْلَكْعبَةَ 

ْحَمِن ْبِن َمْهِدىٍّ َوفِى ِرَوايَِة َعطَاٍء  ِد ْبِن َحاتٍِم َعْن َعْبِد الره ِحيِح َعْن ُمَحمه َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

بَْيِر َعْن َعائَِشةَ  ِ ْبِن ُعبَْيِد ْبِن ُعَمْيٍر َعِن َخْمَسةَ أَْذرُ   : َعِن اْبِن الزُّ ٍع َوفِى ِرَوايَِة َعْبِد َّللاه

ِ ْبِن أَبِى َربِيَعةَ َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها قَِريبًا ِمْن َسْبَعِة أَْذُرٍع   : اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد َّللاه

تَةُ أَْشهَرُ     . َوقَْد أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َوقَدْ   . َوالسِّ
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دٍ أَْخبَ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه ِ ْبُن إِْسَحاَق اْلبََغِوىُّ اْلَعْدُل بِبَْغَداَد   : َرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه َعْبُد َّللاه

ثَنَا ثَنَا يَِزيُد ْبُن هَاُروَن أَْخبََرنَا َجِريُر ْبُن َحاِزٍم َحده ُد ْبُن َسْعٍد اْلَعْوفِىُّ َحده ثَنَا ُمَحمه يَِزيُد ْبُن  َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَاَل لَهَا   : ُروَماَن َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها أَنه َرُسوَل َّللاه

 ْلَزْقتُهُ لَْوالَ أَنه قَْوَمِك َحِديُث َعْهٍد بَِجاِهلِيهٍة ألََمْرُت بِاْلبَْيِت فَهُِدَم فَأُْدِخُل فِيِه َما أُْخِرَج ِمْنهُ َوأَ 

 بُْنيَاَن بِاألَْرِض َوَجَعْلُت لَهُ بَابَْيِن بَابًا َشْرقِي ًا َوبَابًا َغْربِي ًا فَإِنههُْم َعَجُزوا َعْن بِنَائِِه فَبَلَْغُت بِهِ 

بَْيِر َعلَى هَْدِمِه قَاَل يَِزيُد ْبُن ُروَمانَ   : قَالَ   . إِْبَراِهيمَ  ْد َشِهْدُت اْبَن َوقَ   : َوَذلَِك الهِذى َحَمَل ابَْن الزُّ

بَْيِر ِحيَن هََدَمهُ َوأَْدَخَل فِيِه ِمَن اْلِحْجِر َوقَْد َرأَْيُت بُْنيَاَن إِْبَراِهيَم َعلَْيِه السهالَُم ِحَجارَ  ةً الزُّ

أُِريَكهُ   : قَالَ   ؟ هُ أَْيَن َمْوِضعُ   : ُمتاَلَِحَكةً قَاَل َجِريٌر فَقُْلُت لَهُ   : َكأَْسنَِمِة اإِلبِِل ُمتاَلَِحَمةً أَْو قَالَ 

فََحَزْرُت ِمَن اْلِحْجِر ِستهةَ   : قَاَل َجِريرٌ   . هَا هُنَا  : اآلَن فَأَْدَخلَنِى الِْحْجَر فَأََشاَر إِلَى َمَكاٍن فَقَالَ 

   . أَْذُرٍع أَْو نَْحَوهَا

ِحيِح َعْن بَيَاِن ْبِن َعْمٍرو َعْن يَِزيدَ  َوَرَواهُ اْلَحاِرُث ْبُن   . ْبِن هَاُرونَ  َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

أَبِى َوَرَواهُ اْلَحاِرُث ْبُن أَبِى أَُساَمةَ َعْن يَِزيَد ْبِن هَاُروَن َعْن َجِريٍر َعْن يَِزيَد ْبِن ُروَماَن 

 ِ بَْيِر قَاَل قَالَْت َعائَِشةُ أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعْبِد َّللاه ِ ْبِن الزُّ ِ ْبُن َعْن َعْبِد َّللاه ثَنَا َعْبُد َّللاه اْلَحافِظُ َحده

ثَنَا اْلَحاِرُث ْبُن أَبِى أَُساَمةَ فََذَكَرهُ بِنَْحِوهِ     . اْلُحَسْيِن اْلقَاِضى بَِمْرٍو َحده

َعْبِد  َوَكَذلَِك ُرِوَى َعْن َوْهِب ْبِن َجِريِر ْبِن َحاِزٍم َعْن أَبِيِه َوَكأَنه يَِزيَد ْبَن ُروَماَن َسِمَعهُ ِمنْ 

ِ َوُعْرَوةَ َجِميًعا    . َّللاه

ثَنَا بِْشُر ْبُن ُموَسى َحده  ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن إِْسَحاَق َحده ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا أَْخبََرنَا ُمَحمه

ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن ِهَشاِم ْبِن ُحَجْيٍر َعْن طَاُوٍس َعِن ابْ  اْلِحْجُر ِمَن   : ِن َعبهاٍس قَالَ اْلُحَمْيِدىُّ َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم طَاَف بِاْلبَْيِت ِمْن َوَرائِهِ  ُ   . اْلبَْيِت ألَنه َرُسوَل َّللاه قَاَل َّللاه

فُوا بِاْلبَْيِت اْلَعتِيقِ  ) تََعالَى     .  ( َوْليَطهوه

  َكَماِل َعَدِد الطهَوافِ   : باب

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  أَْخبََرنَا أَبُو َعْبدِ  ِ اْلَحافِظُ في آَخِريَن قَالُوا َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا   : َّللاه ُمَحمه

افِِعىُّ أَْخبََرنَا أَنَُس ْبُن ِعيَاٍض َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقبَةَ َعْن نَافٍِع  بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه الره

ِ صلى َّللا عليه وسلم َعِن اْبِن ُعَمَر َعنْ  أَنههُ َكاَن إَِذا طَاَف في اْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة  )   : َرُسوِل َّللاه

َل َما يَْقَدُم َسَعى ثاَلَثَةَ أَْطَواٍف بِاْلبَْيِت َوَمَشى أَْربًَعا ثُمه يَُصلِّى َسْجَدتَْيِن ثُمه يَطُوُف بَْينَ   أَوه

فَا َواْلَمْرَوةِ     . الصه

ِحيِح َعْن إِبَْراِهيَم ْبِن اْلُمْنِذِر َعْن أَنَِس ْبِن ِعيَاٍض َوأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن َرَواهُ  اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا اْلُحَسْيُن ْبُن اْلَحَسِن ْبِن أَيُّوَب   . َوْجٍه آَخَر َعْن ُموَسى أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ
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ُد ْبُن َعْبِد أَْخبََرنَا أَبُ  ثَنَا َمْعقٌِل وأَْخبََرنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَِزيَد ْبِن ِسنَاٍن َحده ثَنَا ُمَحمه اِزىُّ َحده و َحاتٍِم الره

يْ  ِد ْبِن َسِعيٍد الصه ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن َصالِِح ْبِن هَانٍِئ َحده ثَنِى ُمَحمه ِ اْلَحافِظُ َحده ىُّ َدالَنِ َّللاه

ثَنَا َمْعقٌِل يَْعنِى اْبَن ُعبَْيدِ  ِد ْبِن أَْعيََن َحده ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه ثَنَا َسلََمةُ ْبُن َشبِيٍب َحده ِ  َحده َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم بَْيِر َعْن َجابٍِر قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه ااِلْستِْجَماُر  )   : اْلَجَزِرىه َعْن أَبِى الزُّ

فَا َواْلَمْرَوِة تَوٌّ َوالطهَواُف تَوٌّ َوإَِذا اْستَْجَمَر أََحدُ  ْعُى بَْيَن الصه ُكْم تَوٌّ َوَرْمُى اْلِجَماِر تَوٌّ َوالسه

وْذبَاِرىُّ في ِرَوايَتِِه َوالتهوُّ اْلِوْترُ     . فَْليَْستَْجِمْر بِتَوٍّ لَْفظُهَُما َسَواٌء َزاَد الرُّ

ِحيِح َعْن َسلََمةَ ْبِن َشبِيبٍ َرَواهُ ُمْسلٌِم ف    . ي الصه

لِيِل َعلَى أَنههُ يَْمِضى في الطهَواِف بَْعَد ااِلْستاِلَِم َعلَى يَِمينِِه َويَْجَعَل اْلَكْعبَةَ َعْن   : باب الده

  يََساِرِه َوالَ يَطُوُف َمْنُكوًسا

ثَنَا  َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبنِ   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  َعْبَداَن أَْخبََرنَا ُسلَْيَماُن ْبُن أَْحَمَد الطهبََرانِىُّ َحده

ثَنَا يَْحيَى ْبنُ  ثَنَا َعْبُد األَْعلَى ْبُن َواِصٍل َحده آَدَم  اْلَحْضَرِمىُّ َوأَْحَمُد ْبُن ُشَعْيٍب النهَسائِىُّ قَاالَ َحده

ِ اْلَحافِظُ  ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َسْهِل ح وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ْيبَانِىُّ َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب هَُو الشه أَْخبََرنَا ُمَحمه

ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن َجْعفَِر ْبِن ُمحَ  ثَنَا إِْسَحاُق ْبُن إِْبَراِهيَم أَْخبََرنَا يَْحيَى ْبُن آَدَم َحده ٍد ْبِن بَْحٍر َحده مه

ِ َعْن أَبِيِه َعْن َجابِِر ْبِن َعبْ  ةَ أَتَى اْلَحَجَر   : ِد َّللاه ا قَِدَم َمكه ِ صلى َّللا عليه وسلم لَمه أَنه َرُسوَل َّللاه

   . فَاْستَلََمهُ ثُمه َمَضى َعلَى يَِمينِِه فََرَمَل ثاَلَثًا َوَمَشى أَْربًَعا

ِحيِح َعْن إِْسَحاَق ْبِن إِْبَراِهيمَ     . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

  َعتَِى الطهَوافِ َركْ   : باب

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ُد ْبُن يَْعقُوَب   : أَْخبََرنَا أَبُو طَاِهٍر اْلفَقِيهُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َحده ُمَحمه

ثَنَ  ثَنَا َرْوٌح يَْعنِى اْبَن ُعبَاَدةَ َحده َغانِىُّ َحده ُد ْبُن إِْسَحاَق الصه ثَنَا ُمَحمه ا اْبُن ُجَرْيٍج أَْخبََرنِى َحده

ِد ْبِن َعلِىٍّ  ُث َعِن النبي   : َجْعفَُر ْبُن ُمَحمه ِ يَُحدِّ ُث أَنههُ َسِمَع َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاه أَنههُ َسِمَع أَبَاهُ يَُحدِّ

ا طَاَف النبي صلى َّللا عليه وسلم َذهََب إِلَى اْلَمقَامِ   : صلى َّللا عليه وسلم قَالَ    : َوقَالَ  فَلَمه

   . فََصلهى َرْكَعتَْينِ   . َواتهِخُذوا ِمْن َمقَاِم إِْبَراِهيَم ُمَصل ًى

ثَنَ  اُق قَاالَ َحده ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو َعْمٍرو اْلُمْقِرُئ َوأَبُو بَْكٍر اْلَوره ا اْلَحَسُن أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا ِهشَ  ثَنَا ْبُن ُسْفيَاَن َحده ثَنَا َحاتُِم ْبُن إِْسَماِعيَل َحده اٍر َوأَبُو بَْكِر ْبُن أَبِى َشْيبَةَ قَاالَ َحده اُم ْبُن َعمه

ٍد َعْن أَبِيِه قَالَ  ِ فََذَكَر اْلَحِديَث في َحجِّ النبي   : َجْعفَُر ْبُن ُمَحمه َدَخْلنَا َعلَى َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه

ْكَن فََرَمَل ثاَلَثًا َوَمَشى أَْربًَعا ثُمه   : لَ صلى َّللا عليه وسلم قَا َحتهى أَتَْينَا اْلبَْيَت َمَعهُ اْستَلََم الرُّ

َم إِلَىه َمقَاِم إِْبَراِهيَم َعلَْيِه السهالَُم فَقََرأَ  فََجَعَل اْلَمقَاَم   ( َواتهِخُذوا ِمْن َمقَاِم إِْبَراِهيَم ُمَصل ًى ) تَقَده
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َوالَ أَْعلَُمهُ َذَكَرهُ إاِله َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم   : ْيَن اْلبَْيِت قَاَل فََكاَن أَبِى يَقُولُ بَْينَهُ َوبَ 

ْكَعتَْيِن ِب  ُ أََحدٌ  ) َكاَن يَْقَرأُ في الره ثُمه َرَجَع إِلَى اْلبَْيَت   ( قُْل يَا أَيُّهَا اْلَكافُِرونَ  ) وَ   ( قُْل هَُو َّللاه

ْكنَ فَاْستَلَ     . َم الرُّ

ِحيِح َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن أَبِى َشْيبَةَ  ْحَمِن َوأَْخبََرنَا أَبُو   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد الره

لَِمىُّ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو َوأَبُو نَْصِر ْبُن قَتَاَدةَ قَالُوا أَخْ  ْحَمِن السُّ دٍ َعْبِد الره   : بََرنَا أَبُو ُمَحمه

ثَنَا َمالٌِك َعْن  ثَنَا اْلقَْعنَبِىُّ َحده ثَنَا َعلِىُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز َحده َجْعفَِر يَْحيَى ْبُن َمْنُصوٍر اْلقَاِضى َحده

 ِ ٍد َعْن أَبِيِه َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه ِ صلى َّللا  : ْبِن ُمَحمه عليه وسلم طَاَف بِاْلبَْيِت  أَنه َرُسوَل َّللاه

قُْل هَُو  ) وَ   ( قُْل يَا أَيُّهَا اْلَكافُِرونَ  ) فََرَمَل ِمَن اْلَحَجِر األَْسَوِد ثاَلَثًا ثُمه َصلهى َرْكَعتَْيِن قََرأَ فِيِهَما 

ُ أََحدٌ  ثَنَا أَبُو اْلُحَسْيُن ْبُن ُمحَ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ   . َكَذا َوَجْدتُهُ   ( َّللاه وْذبَاِرىُّ بِطَْوٍس َحده ٍد الرُّ مه

ثَنَا آَدُم   : بَْكرٍ  ٍد اْلقاَلَنِِسىُّ َحده ثَنَا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن َمْحُمَوْيِه اْلَعْسَكِرىُّ َحده ُمَحمه

ثَنَا َعْمُرو ْبُن ِدينَاٍر قَاَل َسِمْعُت اْبنَ  ثَنَا ُشْعبَةُ َحده ِ صلى َّللا   : ُعَمَر يَقُولُ  َحده قَِدَم َرُسوُل َّللاه

فَا َوقَاَل قَاَل  عليه وسلم فَطَاَف بِاْلبَْيِت َسْبًعا َوَصلهى َخْلَف اْلَمقَاِم َرْكَعتَْيِن ثُمه َخَرَج إِلَى الصه

ُ َعزه َوَجله  ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ  ) َّللاه    .  ( لَقَْد َكاَن لَُكْم في َرُسوِل َّللاه

ِحيِح َعْن آَدَم ْبِن أَبِى إِيَاٍس َوأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن َوْجٍه آَخَر َعْن  َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

   . َعْمٍروباب من ركع ركعتى الطواف حيث

  َمْن َرَكَع َرْكَعتَِى الطهَواِف َحْيُث َكانَ   : باب

ثَنَا اْبُن  أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ  ُد ْبُن إِْبَراِهيَم َحده ثَنَا ُمَحمه أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن َجْعفٍَر َحده

ْحَمِن ْبنَ  ْحَمِن ْبِن َعْوٍف أَنه َعْبَد الره ثَنَا َمالٌِك َعِن اْبِن ِشهَاٍب َعْن ُحَمْيِد ْبِن َعْبِد الره  بَُكْيٍر َحده

ْبِح   : َعْبٍد اْلقَاِرىه أَْخبََرهُ  أَنههُ طَاَف َمَع ُعَمَر ْبِن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه بَْعَد َصالَِة الصُّ

ا قََضى ُعَمُر رضي َّللا عنه طََوافَهُ نَظََر فَلَْم يََر الشهْمَس فََرِكَب َحتهى أَنَاَخ بِِذى  بِاْلَكْعبَِة فَلَمه

بَْيِر َوبِإِْسنَاِدِه قَاَل َحده   . طًُوى فََسبهَح َرْكَعتَْينِ  ثَنَا َمالٌِك َعْن أَبِى الزُّ ثَنَا َمالٌِك َوبِإِْسنَاِدِه قَاَل َحده

ىِّ أَنههُ قَالَ  ِ ْبَن َعبهاٍس رضي َّللا عنه يَطُوُف بِاْلبَْيِت بَْعَد َصالَِة اْلَعْصِر   : اْلَمكِّ َرأَْيُت َعْبَد َّللاه

   . ثُمه يَْدُخُل ُحْجَرتَهُ فاَلَ أَْدِرى َما يَْصنَعُ 

ينَا َعِن اْبِن َعبهاٍس رضي َّللا عنه ِمْن َوْجٍه آَخرَ     . أَنههُ َصالههَُما بَْعَد اْلَعْصرِ   : َوُروِّ

ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن قَتَاَدةَ أَْخبََرنَا أَبُو َعْمِرو ْبُن َمطٍَر أَْخبََرنَا أَْحَمُد   : َوأَْخبََرنَا أَبُو نَْصرٍ 

ثَنَا ُسْفيَاُن الثهْوِرىُّ َعِن اْبِن ُجَرْيٍج ْبُن ُمحَ  ثَنَا َعلِىُّ ْبُن اْلَجْعِد َحده ِد ْبِن َمْنُصوٍر اْلَحاِسُب َحده مه

   . أَنههُ طَاَف بَْعَد اْلَعْصِر َوَصلهى َرْكَعتَْينِ   : َعِن اْبِن أَبِى ُملَْيَكةَ َعِن اْبِن َعبهاسٍ 
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ينَا َعِن اْبِن ُعَمرَ  ْرَداِء رضي َّللا عنهمْ  َوُروِّ بَْيِر َوأَبِى الده أَنههُْم   : َواْلَحَسِن َوالُْحَسْيِن َواْبِن الزُّ

ْبِح َوهَُؤالَِء بَْعَد َصالَِة اْلَعْصرِ   : َصلهْوهَُما دٍ   . اْبُن ُعَمَر بَْعَد َصالَِة الصُّ ثَنَا أَبُو ُمَحمه   : َوَحده

دٍ  ثَنَا أَبُو ُمَحمه ِ ْبُن يُوُسَف إِْمالًَء أَْخبََرنَا أَبُو إِْسَحاقَ عَ   : َوَحده إِْبَراِهيُم ْبُن فَِراٍس اْلَمالِِكىُّ   : ْبُد َّللاه

بَْيِر َعنْ  ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن أَبِى الزُّ ُد ْبُن َعبهاٍد َحده ثَنَا ُمَحمه ثَنَا ُموَسى ْبُن هَاُروَن َحده ةَ َحده َعْبِد  بَِمكه

ِ ْبِن بَ  يَا بَنِى َعْبِد   : ابَاْه َعْن ُجبَْيِر ْبِن ُمْطِعٍم يَْبلُُغ بِِه النبي صلى َّللا عليه وسلم أَنههُ قَالَ َّللاه

   . َمنَاٍف الَ تَْمنَُعوا أََحًدا طَاَف بِهََذا الْبَْيِت َوَصلهى أَيهةَ َساَعٍة َشاَء ِمْن لَْيٍل أَْو نَهَارٍ 

ْكَعتَْينِ اْستاِلَِم اْلَحَجِر بَعْ   : باب   َد الره

دٍ  ِ ْبُن يُوُسَف األَْصبَهَانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو اْلقَاِسمِ   : أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه ِد ْبِن   : َعْبُد َّللاه َجْعفَُر ْبُن ُمَحمه

ثَنَا أَبُو َحاتِمٍ  ةَ َحده ُد ْبُن إِْدِريَس اْلَحْنظَ   : إِْبَراِهيَم اْلُموَسائِىُّ بَِمكه ُد ْبُن َكثِيٍر ُمَحمه ثَنَا ُمَحمه لِىُّ َحده

 ِ ٍد َعْن أَبِيِه َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن َجْعفَِر ْبِن ُمَحمه ِ   : اْلَعبَِدىُّ َحده أَنه َرُسوَل َّللاه

فَا َعاَد إِلَى اْلَحَجِر فَاْستَلَمَ  ا َخَرَج إِلَى الصه َوقَْد َمَضى َذلَِك في   . هُ صلى َّللا عليه وسلم لَمه

   . اْلَحِديِث الثهابِِت َعْن َحاتِِم ْبِن إِْسَماِعيَل َعْن َجْعفَرٍ 

  اْلُمْلتََزمِ   : باب

ثَنَا ُعْثَماُن بْ  ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ُد ْبُن بَْكٍر َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه  ُن أَبِىأَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ

ْحَمِن ْبنِ  ثَنَا َجِريُر ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد َعْن يَِزيَد ْبِن أَبِى ِزيَاٍد َعْن ُمَجاِهٍد َعْن َعْبِد الره  َشْيبَةَ َحده

ةَ قُْلُت ألَْلبََسنه ثِيَابِى َوَكانَْت َداِرى   : َصْفَواَن قَالَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم َمكه ا فَتََح َرُسوُل َّللاه لَمه

ِ صلى َّللا عليه وسلم فَاْنطَلَْقُت فََرأَْيُت النبي َعلَى  الطهِريِق فأَلَْنظَُرنه َكْيَف يَْصنَُع َرُسوُل َّللاه

صلى َّللا عليه وسلم قَْد َخَرَج ِمَن اْلَكْعبَِة هَُو َوأَْصَحابُهُ قَِد اْستَلَُموا الْبَْيَت ِمْن اْلبَاِب إِلَى 

ِ صلى َّللا عليه وسلم َوْسطَهُمْ اْلَحِطيِم َوقَْد َوَضُعوا ُخُدودَ     . هُْم َعلَى اْلبَْيِت َوَرُسوُل َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمْكَرٍم   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنَا َعلِىُّ ْبُن َعاِصٍم أَْخبََرنَا ابْ  ُكْنُت أَطُوُف   : ُن ُجَرْيٍج َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه قَالَ َحده

ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص فََرأَْيُت قَْوًما قَِد اْلتََزُموا اْلبَْيَت فَقُْلُت لَهُ  اْنطَلَْق بِنَا   : َمَع أَبِى َعْبِد َّللاه

ا فََرَغ ِمْن طََوافِِه اْلتََزَم َما أَ   : نَْلتَِزُم اْلبَْيَت َمَع هَُؤالَِء فَقَالَ  ِجيِم فَلَمه ْيطَاِن الره ِ ِمَن الشه ُعوُذ بِاّلِله

ِ صلى َّللا عليه وسلم   : بَْيَن اْلبَاِب َواْلِحْجِر قَالَ  ِ اْلَمَكاُن الهِذى َرأَْيُت َرُسوَل َّللاه هََذا َوَّللاه

ِ ْبِن َعْمٍرو َوالَ َكَذا قَاَل َمَع أَبِى َوإِنهَما   . اْلتََزَمهُ  ِد ْبِن َعْبِد َّللاه هُ فَإِنههُ ُشَعْيُب ْبُن ُمَحمه هَُو َجدُّ

بهاحِ  أَْخبََرنَا أَبُو   . أَْدِرى َسِمَعهُ اْبُن ُجَرْيٍج ِمْن َعْمٍرو أَْم الَ َواْلَحِديُث َمْشهُوٌر بِاْلُمثَنهى ْبِن الصه

ٍد اْلمُ   : اْلَحَسنِ  ثَنَا يُوُسُف ْبُن َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه ِد ْبِن إِْسَحاَق َحده ْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه

بهاِح َعْن َعْمِرو  ثَنَا اْلُمثَنهى ْبُن الصه ثَنَا ِعيَسى ْبُن يُونَُس َحده ٌد َحده ثَنَا ُمَسده يَْعقُوَب اْلقَاِضى َحده

ا ِجْئنَا ُدبََر اْلَكْعبَِة قُْلُت لَهُ طُْفُت َمَع   : ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه قَالَ  ِ فَلَمه ُذ قَالَ   : َعْبِد َّللاه   : أاَلَ تَتََعوه

ْكنَِن َواْلبَاِب فََوَضَع َصْدَرهُ  ِ ِمَن النهاِر ثُمه َمَضى َحتهى اْستَلََم اْلَحَجَر قَاَم بَْيَن الرُّ أَُعوُذ بِاّلِله
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ِ صلى َّللا عليه   : بََسطَهَُما بَْسطًا ثُمه قَالَ َوَوْجهَهُ َوِذَراَعْيِه َوَكفهْيِه وَ  هََكَذا َرأَْيُت َرُسوَل َّللاه

ٍد َوَرَواهُ ُسْفيَاُن الثهْوِرىُّ َعِن الُْمثَنهى ُمْختََصًرا  . وسلم يَْفَعلُهُ     . أَْخَرَجهُ أَبُو َداُوَد َعْن ُمَسده

فَا َواْلَمْرَوِة   : باب ْكِر َعلَْيِهَمااْلُخُروِج إِلَى الصه ْعِى بَْينَهَُما َوالذِّ   َوالسه

ِ   : أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن َجْعفٍَر اْلُمَزكِّى َحده ُمَحمه

ثَنَا َمالِكٌ  ثَنَا يَْحيَى ْبُن بَُكْيٍر َحده ٍد َعْن أَبِيِه َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد  اْلبُوَشْنِجىُّ َحده َعْن َجْعفَِر ْبِن ُمَحمه

ِ صلى َّللا عليه وسلم ِحيَن َخَرَج ِمَن اْلَمْسِجِد َوهَُو  لَِمىُّ أَنههُ قَاَل َسِمْعُت َرُسوَل َّللاه ِ السُّ َّللاه

فَا يَقُولُ  ُ بِهِ   : يُِريُد الصه فَافَبَدَ   . نَْبَدأُ بَِما بََدأَ َّللاه ثَنَا   . أَ بِالصه ثَنَا َمالٌِك َعْن َوبِإِْسنَاِدِه َحده َوبِإِْسنَاِدِه َحده

 ِ ٍد َعْن أَبِيِه َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه ِ صلى َّللا عليه   : َمالٌِك َعْن َجْعفَِر ْبِن ُمَحمه أَنه َرُسوَل َّللاه

فَا َكبهَر ثَ  ُ َوْحَدهُ الَ َشِريَك لَهُ لَهُ اْلُمْلُك   : الَثًا َويَقُولُ وسلم َكاَن إَِذا َوقََف َعلَى الصه الَ إِلَهَ إاِله َّللاه

يَْصنَُع َذلَِك ثاَلَثًا َويَْدُعو َويَْصنَُع َعلَى اْلَمْرَوِة ِمْثَل   . َولَهُ اْلَحْمُد َوهَُو َعلَى ُكلِّ َشْىٍء قَِديرٌ 

ثَنَا مَ   . َذلِكَ  ٍد َعْن أَبِيِه َعْن َوبِإِْسنَاِدِه قَاَل َحده ثَنَا َمالٌِك َعْن َجْعفَِر ْبِن ُمَحمه الٌِك َوبِإِْسنَاِدِه قَاَل َحده

 ِ فَا َمَشى َحتهى   : َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه ِ صلى َّللا عليه وسلم َكاَن إَِذا نََزَل ِمَن الصه أَنه َرُسوَل َّللاه

ِ اْلَحافِظُ   . ِدى َسَعى َحتهى يَْخُرَج ِمْنهُ إَِذا اْنَصبهْت قََدَماهُ في بَْطِن اْلَوا َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا ِهَشا اُق قَاالَ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفيَاَن َحده ُم ْبُن أَْخبََرنِى أَبُو َعْمٍرو اْلُمْقِرُئ َوأَبُو بَْكٍر اْلَوره

اٍر َوأَبُو بَْكِر ْبُن أَبِى َشْيبَ  ٍد َعْن أَبِيِه َعمه ثَنَا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمه ثَنَا َحاتُِم ْبُن إِْسَماِعيَل َحده ةَ قَاالَ َحده

ِ فََذَكَر اْلَحِديَث في َحجِّ النبي صلى َّللا عليه وسلم قَالَ   : قَالَ  ثُمه   : َدَخْلنَا َعلَى َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه

فَا َحته  فَا قََرأَ َخَرَج ِمَن اْلبَاِب إِلَى الصه ِ  ) ى إَِذا َدنَا ِمَن الصه فَا َواْلَمْرَوةَ ِمْن َشَعائِِر َّللاه   ( إِنه الصه

َ َوهَله  فَا فََرقَِى َعلَْيِه َحتهى إَِذا َرأَى اْلبَْيَت فََكبهَر َّللاه ُ بِِه فَبََدأَ بِالصه الَ إِلَهَ   : لَهُ َوقَالَ أَْبَدأُ بَِما بََدأَ َّللاه

ُ َوْحَدهُ الَ َشِريَك لَهُ لَهُ اْلُمْلُك َولَهُ اْلَحْمُد يُْحيِى َويُِميُت َوهَُو َعلَى ُكلِّ َشْىٍء قَِديٌر الَ إِلَ إاِله  هَ َّللاه

ُ َوْحَدهُ أَْنَجَز َوْعَدهُ َونََصَر َعْبَدهُ َوهََزَم األَْحَزاَب َوْحَدهُ  ِمْثَل ثُمه َدَعا بَْيَن َذلَِك َوقَاَل   . إاِله َّللاه

اٍت ثُمه نََزَل إِلَى اْلَمْرَوِة َحتهى إَِذا اْنَصبهْت قََدَماهُ َرَمَل في بَْطِن اْلَواِدى َحتهى إِ  َذا َذلَِك ثاَلََث َمره

فَا َحتهى َكاَن آِخُر  َصِعَد َمَشى َحتهى أَتَى اْلَمْرَوةَ فَفََعَل َعلَى اْلَمْرَوِة َكَما فََعَل َعلَى الصه

   . ِف َعلَى اْلَمْرَوةِ الطهَوا

ِحيِح َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن أَبِى َشْيبَةَ ُدوَن قَْولِهِ  أَْخبََرنَا أَبُو   . يُْحيِى َويُِميتُ   : َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا أَ  ثَنَا يُونُُس ْبُن َحبِيٍب َحده ِ ْبُن َجْعفٍَر َحده ثَنَا بَْكِر ْبُن فُوَرَك أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه بُو َداُوَد َحده

ِ ْبِن َربَاٍح َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ في قِصه  ثَنَا ثَابٌِت اْلبُنَانِىُّ َعْن َعْبِد َّللاه ِة فَْتِح ُسلَْيَماُن ْبُن اْلُمِغيَرِة َحده

ةَ قَالَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم فَبََدأَ بِاْلَحَجِر فَاْستَلََمهُ   : َمكه ثُمه طَاَف َسْبًعا َوَدَخَل َرُسوُل َّللاه

فَا فََعالَ ِمْنهُ َحتهى يََرى اْلبَْيَت َوَجَعَل  َوَصلهى َخْلَف اْلَمقَاِم َرْكَعتَْيِن ثُمه اْنطَلََق َحتهى أَتَى الصه

َ َويَْدُعوهُ  ِ   . يَْحَمُد َّللاه ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا   : َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنَا ُسلَْيَماُن ْبُن الْ  وٍخ َحده ثَنَا َشْيبَاُن ْبُن فَرُّ ُد ْبُن إِْبَراِهيَم َوِعْمَراُن ْبُن ُموَسى قَاالَ َحده ُمِغيَرِة ُمَحمه

ِ صلى َّللا  : فََذَكَرهُ بِإِْسنَاِدِه إاِله أَنههُ قَالَ   عليه وسلم َحتهى أَْقبََل إِلَى اْلَحَجِر َوأَْقبََل َرُسوُل َّللاه

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n94&p1#TOP
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فَا فََعالَ َعلَْيِه َحتهى نَظََر إِلَى اْلبَْيتِ  ا فََرَغ ِمْن طََوافِِه أَتَى الصه  فَاْستَلََمهُ َوطَاَف بِاْلبَْيِت فَلَمه

َ َويَْدُعو بَِما َشاَء أَْن يَْدُعوَرَواهُ  ِحيِح َعْن َشْيبَانَ  فََرفََع يََدْيِه َوَجَعَل يَْحَمُد َّللاه    . ُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن أَبِ  ُد ْبُن َصالِِح ْبِن هَانٍِئ َحده ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى ُمَحمه ى طَالٍِب أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَ  ثَنَا إِْسَحاُق ْبُن إِْبَراِهيَم أَْخبََرنَا ِعيَسى ْبُن يُونَُس َحده ِ َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمرَ َحده   : نَا ُعبَْيُد َّللاه

َل َخبه ثاَلَثًا َوَمَشى  ِ صلى َّللا عليه وسلم َكاَن إَِذا طَاَف بِاْلبَْيِت الطهَواَف األَوه أَنه َرُسوَل َّللاه

فَا َواْلَمْروَ  ِ   : ِة فَقُْلُت لِنَافِعٍ أَْربًَعا َوَكاَن يَْسَعى بِبَْطِن اْلَمِسيِل إَِذا طَاَف بَْيَن الصه أََكاَن َعْبُد َّللاه

ْكَن اْليََمانِىَ  ْكِن فَإِنههُ َكاَن الَ يََدُعهُ َحتهى   : قَالَ   ؟ يَْمِشى إَِذا بَلََغ الرُّ الَ إاِله أَْن يَُزاَحَم َعلَى الرُّ

   . يَْستَلَِمهُ 

ِد ْبِن  ِحيِح َعْن ُمَحمه    . ُعبَْيِد ْبِن َمْيُموٍن َعْن ِعيَسى ْبِن يُونُسَ َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن إِْسَحاَق   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ِ ْبِن نَُميْ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه َغانِىُّ َحده ِ فََذَكَرهُ بِِمْثلِِه إاِله أَنههُ لَْم الصه ثَنَا ُعبَْيُد َّللاه ثَنَا أَبِى َحده ٍر َحده

   . يَْذُكْر قَْوَل نَافِعٍ 

ِ ْبِن نَُمْيرٍ  ِد ْبِن َعْبِد َّللاه ِحيِح َعْن ُمَحمه ينَا َعِن   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه ينَا َعِن اْبِن ُعَمَر َوُروِّ َوُروِّ

اْلَمْسَعى ِمْن َداِر بَنِى َعبهاٍد إِلَى ُزقَاِق بَنِى أَبِى ُحَسْيٍن أَْخبََرنَاهُ أَبُو طَاِهٍر   : َمَر أَنههُ قَالَ اْبِن عُ 

ُد ْبُن َعْبِد اْلَوهه  ثَنَا ُمَحمه ِد ْبِن قُوِهيَاَر النهْيَسابُوِرىُّ َحده ثَنَا اْلَعبهاُس ْبُن ُمَحمه َرنَا اِب أَْخبَ اْلفَقِيهُ َحده

ِ َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمَر فََذَكَرهُ  أَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها   . يَْعلَى ْبُن ُعبَْيٍد أَْخبََرنَا ُسْفيَاُن َعْن ُعبَْيِد َّللاه

 ِ ثَنَا ُمحَ   : ْبُن أَبِى إِْسَحاَق اْلُمَزكِّى أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُد ْبُن َعْبِد اْلَوههاِب ُمَحمه مه

أَْخبََرنَا َجْعفَُر ْبُن َعْوٍن أَْخبََرنَا َزَكِريها ْبُن أَبِى َزائَِدة َعْن َعاِمٍر َعْن َوْهِب ْبِن األَْجَدِع أَنههُ 

ةَ َوهَُو يَْخطُُب النهاَس قَالَ  ُجُل ِمْنُكْم إَِذا قَِدَم   : َسِمَع ُعَمَر ْبَن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه بَِمكه الره

فَا فَيَْستَْقبُِل  ا فَْليَطُْف بِاْلبَْيِت َسْبًعا َوْليَُصلِّ ِعْنَد اْلَمقَاِم َرْكَعتَْيَن ثُمه لِيَْبَدْأ بِالصه اْلبَْيَت فَيَُكبُِّر َحاج ً

ِ َوثَنَاًء َعلَْيِه َوَصله  ى َعلَى النبي صلى َّللا عليه َسْبَع تَْكبِيَراٍت بَْيَن ُكلِّ تَْكبِيَرتَْيِن َحْمًدا ّلِِله

َوأَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ َوأَْخبََرنَا أَبُو   . وسلم َوَسأََل لِنَْفِسِه َوَعلَى اْلَمْرَوِة ِمْثَل َذلِكَ 

ُد بْ  ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن َجْعفٍَر اْلُمَزكِّى َحده ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه ُن إِْبَراِهيَم َحده

ِ ْبِن ُعَمرَ  ثَنَا َمالٌِك َعْن نَافٍِع َعْن َعْبِد َّللاه فَا َواْلَمْرَوِة بََدأَ   : َحده أَنههُ َكاَن إَِذا طَاَف بَْيَن الصه

فَا فََرقَِى َعلَْيِه َحتهى يَْبُدَو لَهُ الْبَْيَت قَاَل َوَكاَن يَُكبُِّر  ُ بِالصه ثاَلََث تَْكبِيَراٍت َويَقُوُل الَ إِلَهَ إاِله َّللاه

اتٍ   َوْحَدهُ الَ َشِريَك لَهُ لَهُ اْلُمْلُك َولَهُ الَْحْمُد َوهَُو َعلَى ُكلِّ َشْىٍء قَِديٌر َويَْصنَُع َذلَِك َسْبَع َمره

َ ثُمه  فََذلَِك إِْحَدى َوِعْشِريَن ِمَن التهْكبِيِر َوَسْبٍع ِمَن التهْهلِيلِ  ثُمه يَْدُعو فِيَما بَْيَن َذلَِك َويَْسأَُل َّللاه

قَى يَْهبِطُ َحتهى إَِذا َكاَن بِبَْطِن اْلَمِسيِل َسَعى َحتهى يَْظهََر ِمْنهُ ثُمه يَْمِشى َحتهى يَأْتَِى اْلَمْرَوةَ فَيَرْ 

فَا يَْصنَُع َذلِ  اٍت َحتهى يَْفُرَغ ِمْن َسْعيِهِ َعلَْيهَا فَيَْصنَُع ِمْثَل َما َصنََع َعلَى الصه   . َك َسْبَع َمره

 ِ ثَنَا َمالٌِك َعْن نَافٍِع أَنههُ َسِمَع َعْبَد َّللاه ثَنَا َمالٌِك َوبِإِْسنَاِدِه قَاَل َحده ْبَن ُعَمَر َوهَُو َوبِإِْسنَاِدِه قَاَل َحده
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فَا يَْدُعو َويَقُولُ  َت اْدُعونِى أَْستَِجْب لَُكْم َوإِنهَك الَ تُْخلُِف اْلِميَعاَد َوإِنِّى اللههُمه إِنهَك قُلْ   : َعلَى الصه

   . أَْسأَلَُك َكَما هََدْيتَنِى إِلَى اإِلْسالَِم أاَله تَْنِزَعهُ ِمنِّى َحتهى تَتََوفهانِى َوأَنَا ُمْسلِمٌ 

ُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن دَ   : َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ِد ُمَحمه ِ ْبُن ُمَحمه ُ أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه اُوَد اْلَعلَِوىُّ َرِحَمهُ َّللاه

ثَنِى إِْبَراِهيمُ  ثَنِى أَبِى َحده ِ َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َحْفِص ْبِن َعْبِد َّللاه  ْبُن ْبِن ُشَعْيٍب اْلبَْزَمْهَرانِىُّ َحده

ْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمَر رضي َّللا عنه أَنههُ َكاَن يَقُوُل َعلَى طَْهَماَن َعْن أَيُّوَب ْبِن أَبِى تَِميَمةَ عَ 

فَا اللههُمه اْعِصْمنَا بِِدينَِك َوطََواِعيَتَِك َوطََواِعيَِة َرُسولِِك َوَجنِّْبنَا ُحُدوَدَك اللههُمه اْجَعْلنَا   : الصه

الِِحيَن اللههُمه َحبِّْبنَا إِلَْيَك َوإِلَى نُِحبَُّك َونُِحبُّ َمالَئَِكتََك َوأَْنبِيَاَءَك َوُرسُ  لََك َونُِحبُّ ِعبَاَدَك الصه

ْرنَا لِْليُْسَرى َوَجنِّْبنَا الِِحيَن اللههُمه يَسِّ  َمالَئَِكتَِك َوإِلَى أَْنبِيَائَِك َوُرُسلَِك َوإِلَى ِعبَاِدَك الصه

ِة اْلُمتهقِينَ اْلُعْسَرى َواْغفِْر لَنَا في اآلِخَرِة َواألُولَى وَ  َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن   . اْجَعْلنَا ِمْن أَئِمه

ِد ْبِن اْلحَ  ِ ْبُن ُمَحمه ُ أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه َسِن اْلَعلَِوىُّ َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن اْلَعلَِوىُّ َرِحَمهُ َّللاه

ازِ  ثَنَا أَبُو ُزْرَعةَ الره َمْشقِىُّ أَبُو بَْكٍر النهْصَرآبَاِذىُّ َحده ِ ْبُن يَِزيَد ْبِن َراِشٍد الدِّ ثَنَا َعْبُد َّللاه ىُّ َحده

ثَنَا َصَدقَةُ َعِن اْبِن ُجَرْيٍج قَاَل قُلُْت لِنَافِعٍ  ِ ْبُن ُعَمَر يَْلَزُمهُ   : َحده   ؟ هَْل ِمْن قَْوٍل َكاَن َعْبُد َّللاه

َكاَن يُِطيُل   : َذلَِك لَيَْس بَِواِجٍب فَأَبَْيُت أَْن أََدَعهُ َحتهى يُْخبَِرنِى قَالَ  الَ تَْسأَْل َعْن َذلَِك فَإِنه   : قَالَ 

ُ َوْحَدهُ  الَ َشِريَك لَهُ لَهُ  اْلقِيَاَم َحتهى لَْوالَ اْلَحيَاُء ِمْنهُ لََجلَْسنَا فَيَُكبُِّر ثاَلَثًا ثُمه يَقُوُل الَ إِلَهَ إاِله َّللاه

اْلَحْمُد َوهَُو َعلَى ُكلِّ َشْىٍء قَِديٌر ثُمه يَْدُعو طَِويالً يَْرفَُع َصْوتَهُ َويَْخفُِضهُ َحتهى إِنههُ  اْلُمْلُك َولَهُ 

ُ وَ  يَك ْحَدهُ الَ َشرِ لَيَْسأَلُهُ أَْن يَْقِضَى َعْنهُ َمْغَرَمهُ فِيَما َسأََل ثُمه يَُكبُِّر ثاَلَثًا ثُمه يَقُوُل الَ إِلَهَ إاِله َّللاه

 َسْبَع لَهُ لَهُ اْلُمْلُك َولَهُ اْلَحْمُد َوهَُو َعلَى ُكلِّ َشْىٍء قَِديٌر ثُمه يَْسأَُل طَِويالً َكَذلَِك َحتهى يَْفَعَل َذلِكَ 

فَا َواْلَمْرَوِة في ُكلِّ َما َحجه َواْعتََمرَ  اٍت يَقُوُل َذلَِك َعلَى الصه ْلَعلَِوىُّ َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن ا  . َمره

ثَنَا  ثَنَا أَبُو ُزْرَعةَ َحده ْرقِىِّ َحده ِ ْبُن الشه ِ ْبُن َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن اْلَعلَِوىُّ أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه َعْبُد َّللاه

ْحَمِن األَْنَصاِرىِّ َعْن ُموَسى ْبِن عُ  ثَنَا َصَدقَةُ َعْن ِعيَاِض ْبِن َعْبِد الره ْقبَةَ َعْن َسالٍِم يَِزيَد َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم ِمْثَل َذلِكَ  ِ ْبِن ُعَمَر َعْن َرُسوِل َّللاه َعْبُد   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلقَاِسمِ   . َعْن َعْبِد َّللاه

ِد ْبِن اْلَعبها ثَنَا َحْمَزةُ ْبُن ُمَحمه ِ اْلُحْرفِىُّ بِبَْغَداَد َحده ْحَمِن ْبُن ُعبَْيِد َّللاه ثَنَا أَْحَمُد ْبُن الره ِس َحده

ثَنَا َشاَذاُن أَْخبََرنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ َعْن أَبِى األَْسَوِد َعْن نَافٍِع َعِن اْبنِ  اُم َحده  ُعَمَر اْلَولِيِد اْلفَحه

فَا فهنِى َعلَى ِملهتِِه َوأَِعْذنِى ِمْن َوتَوَ  ) اللههُمه أَْحيِنِى َعلَى ُسنهِة نَبِيَِّك   : أَنههُ َكاَن يَقُوُل ِعْنَد الصه

   . ُمِضالهِت اْلفِتَنِ 

ُد ْبُن إِْسَماعِ  ثَنَا ُمَحمه اُز َحده يَل َوأَْخبََرنَا أَبُو طَاِهٍر اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا أَبُو َحاِمِد ْبُن باِلٍَل اْلبَزه

ثَنَا اْلُمَحاِربِىُّ َعْن إِْسَماِعيَل بْ  ِن ُمْسلٍِم َعْن أَبِى َمْعَشٍر َعْن إِْبَراِهيَم َعْن َعْلقََمةَ األَْحَمِسىُّ َحده

فَا فَقَاَل لَهُ َرُجلٌ   : َواألَْسَوِد قَاالَ  ْدِع الهِذى في الصه ِ يَْعنِى اْبَن َمْسُعوٍد َعلَى الصه هَا   : قَاَم َعْبُد َّللاه

ْحَمِن فَقَالَ    . ى الَ إِلَهَ َغْيُرهُ َمقَاُم الهِذى أُْنِزلَْت َعلَْيِه ُسوَرةُ اْلبَقََرةِ هََذا َوالهذِ   : هُنَا يَا أَبَا َعْبِد الره

ُعَمُر ْبُن َعْبِد الَْعِزيِز ْبِن ُعَمَر ْبِن قَتَاَدةَ اْلبَِشيِرىُّ أَْخبََرنَا أَبُو َعْمِرو ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو نَْصرٍ 

ثَنَا ثَنَا أَبُو َخلِيفَةَ َحده ُد ْبُن َكثِيٍر أَْنبَأَنَا ُسْفيَاُن َعْن َمْنُصوٍر َعْن أَبِى َوائٍِل َعْن  َمطٍَر َحده ُمَحمه

ِ ْبَن َمْسُعوٍد َحتهى  َمْسُروٍق قَاَل ِجْئُت ُمَسلهًما َعلَى َعائَِشةَ رضي َّللا عنها َوَصِحْبُت َعْبَد َّللاه

َمْشيًا ثُمه إِنههُ َصلهى َخْلَف اْلَمقَاِم َرْكَعتَْيِن ثُمه إِنههُ  َدَخَل في الطهَواِف فَطَاَف ثاَلَثَةً َرَمالً َوأَْربََعةً 
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فَا فَلَبهى فَقُلْ  فَا فَقَاَم َعلَى الشِّقِّ الهِذى َعلَى الصه   : تُ َعاَد إِلَى اْلَحَجِر فَاْستَلََمهُ ثُمه َخَرَج إِلَى الصه

ا إِنِّى نُِهيُت َعِن التهْلبِيَِة فَقَاَل َولَِكنِّ  ى آُمُرَك بِهَا َكانَِت التهْلبِيَةُ اْستَِجابَةً اْستََجابَهَا إِْبَراِهيُم فَلَمه

َوايَاِت   . اللههُمه اْغفِْر َواْرَحْم َوأَْنَت األََعزُّ األَْكَرمُ   : هَبَطَ إِلَى اْلَواِدى َسَعى فَقَالَ  هََذا أََصحُّ الرِّ

   . في َذلَِك َعِن اْبِن َمْسُعودٍ 

ثَنَا يَْعقُوُب ْبُن ُسْفيَ أَخْ  ِ ْبُن َجْعفٍَر َحده اَن بََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن اْلفَْضِل الْقَطهاُن أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه

ثَنَا أَبُو إِْسَحاَق قَاَل َسِمْعُت اْبَن عُ  ثَنَا ُزهَْيٌر َحده انِىه َحده ثَنَا َعْمٌرو يَْعنِى اْبَن َخالٍِد اْلَحره َمَر َحده

فَا َواْلَمْرَوةِ  أَْخبََرنَا أَبُو   . َربِّ اْغفِْر لي َواْرَحْم َوأَْنَت أَْو إِنهَك األََعزُّ األَْكَرمُ   : يَقُوُل بَْيَن الصه

بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره افِِعىُّ َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو َحده الشه

أَْخبََرنِى َمْن َرأَى ُعْثَماَن ْبَن َعفهاَن رضي   : أَْخبََرنَا ُسْفيَاُن َعِن اْبِن أَبِى نَِجيٍح َعْن أَبِيِه قَالَ 

فَا َوالَ يَْظهَُر َعلَْيهِ     . َّللا عنه يَقُوُم في َحْوٍض في أَْسفَِل الصه

فَا َوالْ   : باب ْعِى بَْيَن الصه َمْرَوِة َعلَى َغْيِر طَهَاَرٍة َوإِْن َكاَن األَْفَضُل أَْن يَُكوَن َجَواِز السه

  َعلَى طَهَاَرةٍ 

ثَنَا إِْسَماِعيُل   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  فهاُر َحده َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

دُ  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا َحبِيٌب اْلُمَعلُِّم َعْن َعطَاٍء َعْن  اْلقَاِضى َحده ثَنَا يَِزيُد ْبُن ُزَرْيٍع َحده ْبُن أَبِى بَْكٍر َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم فَلَبهْينَا بِاْلَحجِّ َوقَِدْمنَا َمكهةَ ألَْربٍَع   : َجابٍِر قَالَ  َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاه

ِة فَأَ  فَا َخلَْوَن ِمْن ِذى اْلَحجه َمَرنَا النبي صلى َّللا عليه وسلم أَْن نَطُوَف بِاْلبَْيِت َوبِالصه

َغْيَر َواْلَمْرَوِة َونَْجَعلَهَا ُعْمَرةً َونَِحله إاِله َمْن َكاَن َمَعهُ اْلهَْدُى َولَْم يَُكْن َمَع أََحٍد ِمنها اْلهَْدُى 

أَْهلَْلُت بَِما أَهَله   : َن اْليََمِن َوَمَعهُ هَْدٌى فَقَالَ النبي صلى َّللا عليه وسلم َوطَْلَحةَ َوَجاَء َعلِىٌّ مِ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم فَقُْلنَا نَْنطَلُِق إِلَى ِمنًى َوَذَكُر أََحِدنَا يَْقطُُر َمنِي ًا فَقَاَل  بِِه َرُسوُل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َما اْستَْدبَْرُت َما أَْهَدْيُت َولَْوالَ أَْن  لَِو اْستَْقبَْلُت ِمْن أَْمِرى )   : َرُسوُل َّللاه

ةً أَْم لأِلَبَِد قَالَ   : قَاَل َولَقِيَهُ ُسَراقَةُ فَقَالَ   . َمِعَى اْلهَْدُى ألَْحلَْلتُ  ِ أَلَنَا هَِذِه َخاصه الَ   : يَا َرُسوَل َّللاه

ةَ َوِهَى َحائٌِض فَأََمَر النبي صلى َّللا َوَكانَْت َعائَِشةُ رضي َّللا عنها قَِدَمْت َمكه   . بَْل لأِلَبَدِ 

ا  عليه وسلم أَْن تَْنُسَك اْلَمنَاِسَك ُكلههَا َغْيَر أَْن الَ تَطُوَف بِاْلبَْيِت َوالَ تَُصلَِّى َحتهى تَْطهَُر فَلَمه

ٍة وَ   : نََزلُوا اْلبَْطَحاَء قَالَْت َعائَِشةُ  ِ أَتَْنطَلِقُوَن بَِحجه ٍة فَأََمَر يَا َرُسوَل َّللاه ُعْمَرٍة َوأَْنطَلُِق بَِحجه

النبي صلى َّللا عليه وسلم اْبَن أَبِى بَْكٍر أَْن يَْنطَلَِق َمَعهَا إِلَى التهْنِعيِم فَاْعتََمَرْت ُعْمَرةً في 

ِة بَْعَد أَيهاِم اْلَحجِّ     . ِذى اْلَحجه

ِحيِح َعِن الَْحَسِن ْبِن  َوأَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ   . ُعَمَر َعْن يَِزيَد ْبِن ُزَرْيعٍ َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَنَا يَحْ  ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل َحده ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ُد ْبُن بَْكٍر َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه يَى ْبُن الرُّ

بَْيِر أَنههُ َسِمَع َجابًِرا فََذَكَر اْلَحِديَث قَاَل فِيه َعِن َسِعيٍد َعِن اْبِن ُجَرْيٍج قَاَل أَْخبََرنِى أَبُو الزُّ 

ى َواْصنَِعى َما يَْصنَُع اْلَحاجُّ   : النبي صلى َّللا عليه وسلم ِعْنَد قَْولِهِ  َوأَِهلِّى بِاْلَحجِّ ثُمه ُحجِّ

ِد أَْخبََرنَا أَبُو الْ   . َغْيَر أَْن الَ تَطُوفِى بِاْلبَْيِت َوالَ تَُصلِّى فهاُء أَْخبََرنَا ُعْثَماُن ْبُن ُمَحمه َحَسِن الره
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نَاِد َعْن أَبِ  ثَنَا اْبُن أَبِى الزِّ ثَنَا اْبُن أَبِى أَُوْيٍس َحده ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن إِْسَحاَق َحده يِه َعِن ْبِن بِْشٍر َحده

فَا أَيُّ   : اْلفُقَهَاِء ِمْن أَْهِل اْلَمِدينَِة َكانُوا يَقُولُونَ  هَْت لِتَطُوَف بِالصه َما اْمَرأٍَة طَافَْت بِاْلبَْيِت ثُمه َوجه

فَا َواْلَمْرَوِة َوِهَى َحائٌِض َوَكَذلَِك الهِذى يُْحِدُث بَْعَد أَْن  َواْلَمْرَوِة فََحاَضْت فَْلتَطُْف بِالصه

   . يَطُوَف بِاْلبَْيِت َوقَْبَل أَْن يَْسَعى

فَا َواْلَمْرَوِة َوأَنه َغْيَرهُ الَ يَْجِزى َعْنهُ ُوُجوِب الطهَوا  : باب   ِف بَْيَن الصه

ثَنَ  ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد َحده ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو النهْضِر اْلفَقِيهُ َحده ا اْلقَْعنَبِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ِن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه قَاَل قُْلُت لَِعائَِشةَ رضي َّللا عنها َوأَنَا فِيَما قََرأَ َعلَى َمالٍِك َعْن ِهَشاِم بْ 

نِّ  ِ َعزه َوَجله   : يَْوَمئٍِذ َحِديُث السِّ ِ فََمْن َحجه  ) أََرأَْيِت قَْوَل َّللاه فَا َواْلَمْرَوةَ ِمْن َشَعائِِر َّللاه إِنه الصه

َف بِِهَمااْلبَْيَت أَِو اْعتََمَر فاَلَ ُجنَاَح َعلَيْ  َف بِِهَما   ( ِه أَْن يَطهوه فََما أَُرى َعلَى أََحٍد َشْيئًا أَْن الَ يَطهوه

َف بِِهَما، إِنهَما أُْنِزلَْت   : قَالَْت َعائَِشةُ  َكاله لَْو َكانَْت َكَما تَقُوُل َكانَْت فاَلَ ُجنَاَح َعلَْيِه أَْن الَ يَطهوه

ُجوَن أَْن هَِذِه اآليَةُ في األَْنَصاِر  َوَكانُوا يُِهلُّوَن لَِمنَاةَ َوَكاَن َمنَاةُ َحْذَو قَُدْيٍد َوَكانُوا يَتََحره

ِ صلى َّللا عليه وسلم َعْن  ا َجاَء اإِلْسالَُم َسأَلُوا َرُسوَل َّللاه فَا َواْلَمْرَوِة فَلَمه يَطُوفُوا بَْيَن الصه

ُ َعزه َوَجله  ِ  إِنه  ) َذلَِك فَأَْنَزَل َّللاه فَا َواْلَمْرَوةَ ِمْن َشَعائِِر َّللاه    . اآليَةَ   ( الصه

ِ ْبِن يُوُسَف َعْن َمالِكٍ  ِحيِح َعْن َعْبِد َّللاه قَاَل الْبَُخاِرىُّ َزاَد أَبُو قَاَل   . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ُ   : اْلبَُخاِرىُّ َزاَد أَبُو ُمَعاِويَةَ َعْن ِهَشامٍ  فَا َما أَتَمه َّللاه  َحجه اْمِرٍئ َوالَ ُعْمَرتَهُ لَْم يَطُْف بَْيَن الصه

 ِ ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب إِْمالًَء   : َواْلَمْرَوِة أَْخبََرنَاهُ ُمَحمه ُمَحمه

ِد ْبِن يَْحيَى َحده  ثَنَا يَْحيَى ْبُن يَْحيَى أَْخبََرنَا أَبُو ُمَعاِويَةَ ح َوأَْخبََرنَا أَبُو أَْخبََرنَا يَْحيَى ْبُن ُمَحمه

ثَنَا إِْسَحاُق ْبُن إِْبَراِهيَم َوهَنهاُد ْبُن السهِرىِّ  ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َسلََمةَ َحده  قَاَل اْلفَْضل ْبُن إِْبَراِهيَم َحده

ثَنَا أَبُو ُمَعاِويَةَ َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعائَِشةَ إِْسَحاُق أَْخبََرنَا َوقَاَل هَنهاٌد َحده 

هُ قَالَتْ   : رضي َّللا عنها قَاَل قُلْتُ  فَا َواْلَمْرَوةَ لَْم يَُضرُّ   : إِنِّى ألَظُنُّ أَنه َرُجالً لَْو تََرَك الصه

َ َعزه َوَجله يَقُوُل   ؟ َولِمَ  ِ فََمْن َحجه اْلبَْيَت أَِو  ) قُْلُت إِنه َّللاه فَا َواْلَمْرَوةَ ِمْن َشَعائِِر َّللاه إِنه الصه

َف بِِهَما يَا اْبَن أُْختِى لَْو َكانَْت َكَما تَقُوُل لََكاَن فاَلَ   : قَالَتْ   ( اْعتََمَر فاَلَ ُجنَاَح َعلَْيِه أَْن يَطهوه

َف بِِهَما،  فَا ُجنَاَح َعلَْيِه أَْن الَ يَطهوه ُ َحجه اْمِرٍئ َوالَ ُعْمَرتَهُ لَْم يَطُْف بَْيَن الصه َما أَتَمه َّللاه

َواْلَمْرَوِة، أَتَْدِرى فِيَما َكاَن َذلَِك َكانَِت األَْنَصاُر يُِهلُّوَن في اْلَجاِهلِيهِة لَِصنٍَم َعلَى َشاِطِئ 

فَا َوا ا َجاَء اإِلْسالَُم َكِرهُوا أَْن اْلبَْحِر ثُمه يَِجيئُوَن فَيَطُوفُوَن بَْيَن الصه ْلَمْرَوِة فَيَْحلِقُوَن فَلَمه

ُ َعزه َوَجله  فَا  ) يَطُوفُوا بَْينَهَُما لِلهِذى َكانُوا يَْصنَُعوَن بَْينَهَُما في اْلَجاِهلِيهِة فَأَْنَزَل َّللاه إِنه الصه

ِ فََمْن َحجه الْبَيْ  َف بِِهَما َوَمْن َواْلَمْرَوةَ ِمْن َشَعائِِر َّللاه َت أَِو اْعتََمَر فاَلَ ُجنَاَح َعلَْيِه أَْن يَطهوه

َ َشاِكٌر َعلِيمٌ  َع َخْيًرا فَإِنه َّللاه    . فََعاَد النهاُس فَطَافُوا  ( تَطَوه

ِحيِح َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى َكَذا قَاَل أَبُو ُمَعاِويَةَ َعْن ِهَشامٍ  إِنه اآليَةَ نََزلَْت   : َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

فَا َواْلَمْرَوِة في اْلَجاِهلِيهةِ  َوَرَواهُ أَبُو أَُساَمةَ َعْن ِهَشاٍم نَْحَو   . في الهِذيَن َكانُوا يَطُوفُوَن بَْيَن الصه

ُف بَْينَهَُما َويُْحتََمُل أَْن يَُكوَن  فَقَْد   . ِكالَهَُما َصِحيًحاِرَوايَِة َمالٍِك في أَنههَا نََزلَْت فِيَمْن الَ يَطهوه
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َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن فَقَْد أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ 

ثَنَا الله  ثَنَا يَْحيَى ْبُن بَُكْيٍر َحده فهاُر أَْخبََرنَا اْبُن ِمْلَحاَن َحده ْيُث َعْن ُعقَْيٍل َعِن اْبِن ِشهَاٍب أَنههُ الصه

بَْيِر أَنههُ قَالَ  أََرأَْيِت قَْوَل   : َسأَْلُت َعائَِشةَ رضي َّللا عنها فَقُْلُت لَهَا  : قَاَل أَْخبََرنِى ُعْرَوةُ ْبُن الزُّ

ِ َعزه َوَجله  ِ فَ  ) َّللاه فَا َواْلَمْرَوةَ ِمْن َشَعائِِر َّللاه َمْن َحجه اْلبَْيَت أَِو اْعتََمَر فاَلَ ُجنَاَح َعلَْيِه إِنه الصه

َف بِِهَما َف   : فَقُْلُت لَِعائَِشةَ رضي َّللا عنها  ( أَْن يَطهوه ِ َما َعلَى أََحٍد ُجنَاٌح أَْن الَ يَطهوه َوَّللاه

فَا َواْلَمْرَوِة قَالَْت َعائَِشةُ رضي َّللا عنها يَا اْبَن أُْختِى إِنه هَِذِه اآليَةَ لَْو بِْئَسَما قُْلَت   : بِالصه

َف بِِهَما َولَِكنههَا إِنهَما أُْنِزلَْت في أَنه  ْلتَهَا َكانَْت فاَلَ ُجنَاَح َعلَْيِه أَْن الَ يَطهوه  َكانَْت َكَما أَوه

َكانُوا يَْعبُُدوَن ِعْنَد اْلُمَشلهِل َوَكاَن  األَْنَصاَر َكانُوا قَْبَل أَْن يُْسلُِموا يُِهلُّوَن لَِمنَاةَ الطهاِغيَِة الهتِى

ِ صلى َّللا عليه وسلم  ا َسأَلُوا َرُسوَل َّللاه فَا َواْلَمْرَوِة فَلَمه َف بِالصه ُج أَْن يَطهوه َمْن أَهَله لَهَا يَتََحره

 ُ ِ  ) َعْن َذلَِك أَْنَزَل َّللاه فَا َواْلَمْرَوةَ ِمْن َشَعائِِر َّللاه   : اآليَةَ قَالَْت َعائَِشةُ رضي َّللا عنها  ( إِنه الصه

ِ صلى َّللا عليه وسلم الطهَواَف بَْينَهَُما فَلَْيَس ألََحٍد أَْن يَْتُرَك الطهَواَف  ثُمه قَْد َسنه َرُسوُل َّللاه

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو َعْمِرو ْبُن أَبِ   . بِِهَما ِ ْبُن َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا َعْبُد َّللاه ى َجْعفٍَر َحده

ثَنَا لَْيٌث َعْن ُعقَْيٍل َعِن اْبِن شِ  ثَنَا ُحَجْيُن ْبُن اْلُمثَنهى َحده ُد ْبُن َرافٍِع َحده ثَنَا ُمَحمه ٍد َحده هَاٍب ُمَحمه

ْحَمِن ْبِن الَْحاِرِث ْبِن ِهَشاٍم بِالهِذى  فََذَكَر اْلَحِديَث بِِمْثلِِه َوَزاَد قَاَل فَأَْخبَْرُت أَبَا بَْكِر ْبَن َعْبدِ  الره

ْحَمنِ  ثَنِى ُعْرَوةُ ِمْن َذلَِك َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها فَقَاَل أَبُو بَْكِر ْبُن َعْبِد الره إِنه هََذا   : َحده

ِعْلِم يَقُولُوَن إِنه النهاَس إاِله َمْن لَِعْلٌم َوأَْمٌر َما ُكْنُت َسِمْعتُهُ َولَقَْد َسِمْعُت ِرَجاالً ِمْن أَْهِل الْ 

فَا َواْلَمْرَوِة  ْن َكانُوا يُِهلُّ لَِمنَاةَ َكانُوا يَطُوفُوَن ُكلُّهُْم بِالصه َذَكَرْت َعائَِشةُ رضي َّللا عنها ِممه

 َ فَا َواْلَمْرَوِة َوأَنه َّللاه ِ إِنها ُكنها نَطُوُف بِالصه  َعزه َوَجله َذَكَر الطهَواَف بِاْلبَْيِت فَقَالُوا يَا َرُسوَل َّللاه

فَا  ِ َحَرٌج في أَْن نَطُوَف بِالصه فَا َواْلَمْرَوِة فَهَْل َعلَْينَا يَا َرُسوَل َّللاه َولَْم يَْذُكِر الطهَواَف بِالصه

ُ َعزه َوَجله   ؟ َواْلَمْرَوةِ  فَا َواْلَمْرَوةَ ِمنْ  ) فَأَْنَزَل َّللاه ِ فََمْن َحجه اْلبَْيَت أَِو اْعتََمَر  إِنه الصه َشَعائِِر َّللاه

َف بِِهَما قَاَل أَبُو بَْكٍر فَأَْسَمُع هَِذِه اآليَةَ قَْد أُْنِزلَْت في اْلفَِريقَْيِن   ( فاَلَ ُجنَاَح َعلَْيِه أَْن يَطهوه

ُجوَن في اْلَجاِهلِيهِة أَنْ  فَا َواْلَمْرَوِة َوالهِذين َكانُوا  ِكالَهَُما في الهِذيَن َكانُوا يَتََحره يَطُوفُوا بِالصه

فَا َوالَْمْرَوِة َمَع الطهَواِف بِاْلبَْيِت ِحيَن َذَكَرهُ     . يَطُوفُوَن في اْلَجاِهلِيهِة بِالصه

ِد ْبِن َرافٍِع َوأَْخَرَجهُ أَْيًضا ِمْن َحِديِث اْبِن  ِحيِح َعْن ُمَحمه ُعيَْينَةَ َعِن اْبِن َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ْهِرىِّ  ْهِرىِّ َكَذلَِك َوأَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ ِمْن َحِديِث ُشَعْيِب ْبِن أَبِى َحْمَزةَ َعِن الزُّ ِشهَاٍب الزُّ

ْهِرىِّ َعْن ُعْرَوةَ تَُوافُِق ِرَوايَةَ َمالٍِك َوَغْيِرِه َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ َعنْ  أَبِيِه  َكَذلَِك َوِرَوايَةُ الزُّ

ْحَمِن تَُوافُِق ِرَوايَةَ أَبِى ُمَعاِويَةَ َعْن ِهَشاٍم ثُمه قَْد َحَملَهُ   أَبُو َوِرَوايَتُهُ َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن َعْبِد الره

ُ أَْعلَمُ    : نَا أَبُو اْلَحَسنِ أَْخبَرَ   . بَْكٍر َعلَى األَْمَرْيِن َجِميًعا َوإِنه اآليَةَ نََزلَْت في اْلفَِريقَْيِن َمًعا َوَّللاه

ثَنَا اْبُن أَبِى َمْريََم   : َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبَن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَبُو اْلقَاِسمِ  ُسلَْيَماُن ْبُن أَْحَمَد الطهبََرانِىُّ َحده

ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن َعاِصٍم األَْحَوِل َعْن أَنَِس ْبِن  ثَنَا اْلفِْريَابِىُّ َحده أَنه   : َمالٍِك رضي َّللا عنهَحده

 ُ ا كاَن اإِلْسالَُم أَْمَسْكنَا َعْنهَُما فَأَْنَزَل َّللاه فَا َواْلَمْرَوةَ َكانَتَا ِمْن َشَعائِِر اْلَجاِهلِيهِة فَلَمه  َعزه الصه

ِ  ) َوَجله  فَا َواْلَمْرَوةَ ِمْن َشَعائِِر َّللاه    .  ( إِنه الصه
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ِد ْبِن يُوُسَف اْلفِْريَابِىِّ َوأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن َحِديِث أَبِى  َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ  ِحيِح َعْن ُمَحمه فِي الصه

   . ُمَعاِويَةَ َعْن َعاِصٍم بَِمْعنَاهُ 

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َحده ُد ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا يَْحيَى ْبُن أَبِى طَالٍِب أَْخبََرنَا َعْبُد اْلَوههاِب ْبُن َعطَاٍء أَْخبََرنَا اْبُن ُجَرْيٍج َعْن  يَْعقُوَب َحده

ُجَل ِمَن اْمَرأَتِِه قَبْ   : َعْمِرو ْبِن ِدينَارٍ  َل أَنه َرُجالً َسأََل ابَْن ُعَمَر رضي َّللا عنه أَيُِصيُب الره

فَا َواْلَمْرَوِة  ِ صلى َّللا عليه وسلم فَقَْد طَاَف   : فَقَالَ   ؟ أَْن يَطُوَف بَْيَن الصه ا َرُسوُل َّللاه أَمه

فَا َواْلَمْرَوِة ثُمه تاَلَ  ِ  ) بِاْلبَْيِت ثُمه َرَكَع َرْكَعتَْيِن ثُمه طَاَف بَْيَن الصه لَقَْد َكاَن لَُكْم في َرُسوِل َّللاه

َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو األَِديُب أَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر   . أَْخَرَجاهُ ِمْن َحِديِث اْبِن ُجَرْيجٍ   ( ةٌ َحَسنَةٌ أُْسوَ 

ثَنَا ُسَرْيٌج َوَعْمٌرو النهاقُِد َواْبُن َعبهاٍد َواْبنُ  ِئ اْلُمْقرِ  اإِلْسَماِعيلِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو اْلقَاِسِم اْلبََغِوىُّ َحده

ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن َعْمٍرو َعْن َجابٍِر َسأَْلنَاهُ َعْن َرُجٍل طَاَف بِاْلبَْيِت َولَ  م َوِزيَاُد ْبُن أَيُّوَب قَالُوا َحده

فَا َواْلَمْرَوِة في ُعْمَرٍة أَيَأْتِى اْمَرأَتَهُ قَالَ  َوَسأَلُوا اْبَن ُعَمَر رضي َّللا عنه   . الَ   : يَطُْف بَْيَن الصه

ِ صلى َّللا عليه وسلم فَطَاَف بِالْبَْيِت َسْبًعا َوَصلهى َخْلَف   : ْنهُ فَقَاَل اْبُن ُعَمرَ عَ  قَِدَم َرُسوُل َّللاه

ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ  فَا َواْلَمْرَوِة َسْبًعا َوقَْد َكاَن لَُكْم في َرُسوِل َّللاه   . اْلَمقَاِم َرْكَعتَْيِن َوطَاَف بَْيَن الصه

و نَا أَبُو َعْمٍرو أَْخبََرنَا َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو أَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر أَْخبََرنِى أَبُو يَْعلَى أَْخبََرنَا أَبُ َوأَْخبَرَ 

ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن َعْمٍرو قَالَ  َسأَْلنَا اْبَن ُعَمَر رضي َّللا عنه َعْن َرُجٍل قَِدَم بُِعْمَرٍة   : َخْيثََمةَ َحده

فَا َواْلَمْرَوِة أَيَأْتِى اْمَرأَتَهُ فَطَاَف بِ  فَقَاَل اْبُن ُعَمَر فََذَكَرهُ بِِمْثِل   ؟ اْلبَْيِت َولَْم يَطُْف بَْيَن الصه

   . َحِديثِِهْم َعْن ُسْفيَانَ 

ِحيِح َعْن أَبِى َخْيثََمةَ ُزهَْيِر ْبِن َحْرٍب َوَرَواهُ اْلبَُخاِرىُّ َعْن عَ  لِىِّ ْبِن َعْبِد َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ِ َوَغْيِرِه َعِن اْبِن ُعيَْينَةَ  لَِمىُّ َوأَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحاِرِث اْلفَقِيهُ قَاالَ   . َّللاه ْحَمِن السُّ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد الره

ثَنَا اْلَحَسنُ  ثَنَا يَْحيَى ْبُن َصاِعٍد َحده ثَنَا َعلِىُّ ْبُن ُعَمَر اْلَحافِظُ َحده ْبُن ِعيَسى النهْيَسابُوِرىُّ  َحده

هِ  ْحَمِن َعْن أُمِّ ثَنَا اْبُن اْلُمبَاَرِك أَْخبََرنِى َمْعُروُف ْبُن ُمْشَكاَن أَْخبََرنِى َمْنُصوُر ْبُن َعْبِد الره  َحده

 ِ  صلى َّللا عليه وسلم َصفِيهةَ أَْخبََرْتنِى َعْن نِْسَوٍة ِمْن بَنِى َعْبِد الدهاِر الالهتِى أَْدَرْكَن َرُسوَل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه   : قُْلنَ  َدَخْلَن َداَر اْبَن أَبِى ُحَسْيٍن فَاطهلَْعنَا ِمْن بَاٍب ُمقَطهٍع َوَرأَْينَا َرُسوَل َّللاه

اهُ ِمَن اْلَمْسَعى اْستَْقبََل  وسلم يَْشتَدُّ في اْلَمْسَعى َحتهى إَِذا بَلََغ ُزقَاَق بَنِى فاُلٍَن َمْوِضًعا قَْد َسمه

ْعَى قَْد ُكتَِب َعلَْيُكمْ   : النهاَس فَقَالَ  ِ اْلَحافِظُ   . يَا أَيُّهَا النهاُس اْسَعْوا فَإِنه السه َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  بِيُع بْ   : في آَخِريَن قَالُوا َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا الره ُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا ُمَحمه

ْحَمِن ْبِن ُمَحْيِصٍن  ِل اْلَعابِِدىُّ َعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد الره ِ ْبُن اْلُمَؤمه افِِعىُّ أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه َعْن الشه

اةَ إِْحَدى نَِساِء بَنِى َعطَاِء ْبِن أَبِى َربَاٍح َعْن َصفِيهةَ بِْنِت َشْيبَةَ قَالَْت أَْخبََرْتنِى بِْنُت أَبِى تَْجرَ 

ِ صلى   : َعْبِد الدهاِر قَالَتْ  َدَخْلُت َمَع نِْسَوٍة ِمْن قَُرْيٍش َداَر آِل أَبِى ُحَسْيٍن نَْنظُُر إِلَى َرُسوِل َّللاه

فَا َواْلَمْرَوِة فََرأَْيتُهُ يَْسَعى َوإِنه ِمْئَزَرهُ لَيَدُ  وُر ِمْن ِشدهِة َّللا عليه وسلم َوهَُو يَْسَعى بَْيَن الصه

ْعِى َحتهى ألَقُوُل إِنِّى ألََرى ُرْكبَتَْيِه َوَسِمْعتُهُ يَقُولُ  َ َكتََب َعلَْيُكُم السهْعىَ   : السه   . اْسَعْوا فَإِنه َّللاه

ِل إاِله أَنههَُما قَاالَ َعبْ  ِد َوُمَعاُذ ْبُن هَانٍِئ َعِن اْبِن اْلُمَؤمه ِ ْبُن ُمَحْيِصٍن َرَواهُ يُونُُس ْبُن ُمَحمه ُد َّللاه

ٍد اْلُعَمِرىِّ َعْن َمْنُصورِ   َوقَاالَ َعْن َحبِيبَةَ بِْنِت أَبِى تَْجَراةَ َوَزَعَم اْلَواقِِدىُّ َعْن َعلِىِّ ْبِن ُمَحمه
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ةَ بِْنِت أَبِى تَْجَراةَ َوقِيَل َعْن َصفِيهةَ َعْن تَْملَِك  ِه َعْن بُره َوَكأَنههَا َسِمَعْتهُ ِمْنهَُما اْبِن َصفِيهةَ َعْن أُمِّ

َوايَِة األُولَى أَنههَا أََخَذْتهُ َعْن نِْسَوةٍ  ِد ْبِن   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ   . فَقَْد أَْخبََرْت في الرِّ أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه

ْيخِ  ِد ْبُن َحيهاَن أَبُو الشه ُد ْبُن يَْحيَى ْبِن َمْنَدْه  اْلَحاِرِث األَْصبَهَانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه ثَنَا ُمَحمه َحده

بهاِح َعِن اْلُمِغيَرِة  ثَنَا ُسْفيَاُن َعِن اْلُمثَنهى ْبِن الصه ثَنَا ِمْهَراُن َحده ثَنَا يُوُسُف اْلقَطهاُن َحده ْبِن َحده

ى النبي صلى َّللا عليه وسلم َوأَنَا في نَظَْرُت إِلَ   : َحِكيٍم َعْن َصفِيهةَ بِْنِت َشْيبَةَ َعْن تَْملَِك قَالَتْ 

فَا َواْلَمْرَوِة َوهَُو يَقُولُ  ْعَى فَاْسَعْوا  : ُغْرفٍَة لي بَْيَن الصه َ َكتََب َعلَْيُكُم السه   . أَيُّهَا النهاُس إِنه َّللاه

َد بِِه ِمْهَراُن ْبُن أَبِى ُعَمَر َعِن الثهْوِرىِّ  اْلَحَسِن اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن َوأَْخبََرنَا أَبُو   . تَفَره

ثَ  اُد ْبُن َزْيٍد َحده ثَنَا َحمه بِيِع َحده ثَنَا أَبُو الره ثَنَا يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب َحده ِد ْبِن إِْسَحاَق َحده نَا بَُدْيُل ُمَحمه

َرأَْيُت   : َشْيبَةَ َعْن أُمِّ َولٍَد لَِشْيبَةَ أَنههَا قَالَتْ  ْبُن َمْيَسَرةَ َعِن اْلُمِغيَرِة ْبِن َحِكيٍم َعْن َصفِيهةَ بِْنتِ 

فَا  ِ صلى َّللا عليه وسلم ِمْن َخْوَخٍة َوهَُو يَْسَعى في بَْطِن اْلَمِسيِل بَْيَن الصه َرُسوَل َّللاه

ا  : َواْلَمْرَوِة َوهَُو يَقُولُ     . الَ يُْقطَُع اْلَواِدى أَِو األَْبطَُح إاِله َشد ً

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َحده ُد ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا يَْحيَى ْبُن أَبِى طَالٍِب أَْخبََرنَا َعْبُد اْلَوههاِب أَْخبََرنَا اْبُن ُجَرْيٍج َعْن أَبِى الزُّ  بَْيِر يَْعقُوَب َحده

ِ رضي َّللا عنه أَنههُ َكاَن يَقُولُ  الَ يَُحجُّ ِمْن قَِريٍب َوالَ بَِعيٍد إاِله أَْن   : َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه

فَا َواْلَمرْ  َجاِل َحتهى يَطُْفَن بَْيَن الصه فَا َواْلَمْرَوِة َوأَنه النَِّساَء الَ يَْحلِْلَن لِلرِّ    . ةِ وَ يَطُوَف بَْيَن الصه

فَا َواْلَمْرَوةِ   : باب ْعِى بَْيَن الصه   بَْدِء السه

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َمْنُصوٍر أَْخبََرنَا هَاُروُن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا اْبُن أَبِى ُعَمَر  اِق أَْخبََرنَا َمْعَمٌر َعْن َكثِيِر ْبِن َكثِيِر ْبُن يُوُسَف ْبِن ِزيَاٍد َحده زه ثَنَا َعْبُد الره َحده

ْبِن اْلُمطهلِِب ْبِن أَبِى َوَداَعةَ َوأَيُّوَب يَِزيُد أََحُدهَُما َعلَى َصاِحبِِه َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر قَاَل قَاَل 

ُل َما اتهَخَذ النَِّساُء الْمِ   : اْبُن َعبهاسٍ  ْنطََق ِمْن قِبَِل أُمِّ إِْسَماِعيَل اتهَخَذْت ِمْنطَقًا لِتُْعفَِى أَثََرهَا أَوه

هُ َعلَى َساَرةَ ثُمه َجاَء بِهَا إِْبَراِهيُم َعلَْيِه السهالَُم َوبِاْبنِهَا إِْسَماِعيَل َعلَْيِه السهالَُم َوِهَى تُْرِضعُ 

ةَ يَْوَمئٍِذ أََحٌد َولَْيَس بِهَا َماٌء فََوَضَعهَُما هُنَالَِك َوَوَضَع َحتهى َوَضَعهُا ِعْنَد اْلبَْيِت َولَْيَس بِمَ  كه

يَا   : َوقَالَتْ  ِعْنَدهَُما ِجَرابًا فِيِه تَْمٌر َوِسقَاًء فِيِه َماٌء ثُمه قَفهى إِْبَراِهيُم ُمْنطَلِقًا فَتَبَِعْتهُ أُمُّ إِْسَماِعيلَ 

ُرُكنَا بِهََذا اْلَواِدى الهِذى لَْيَس فِيِه أَنِيٌس َوالَ َشْىٌء قَالَْت َذلَِك ثاَلََث إِْبَراِهيُم أَْيَن تَْذهَُب َوتَتْ 

ُ أََمَرَك بِهََذا قَالَ   : ِمَراٍر َوَجَعَل الَ يَْلتَفُِت فَقَالَْت لَهُ  إًِذا الَ يَُضيَِّعنَا ثُمه َرَجَعْت   : نََعْم قَالَتْ   : آّلِله

َحتهى إَِذا َكاَن ِعْنَد اْلبَْيِت َحْيُث الَ يََرْونَهُ اْستَْقبََل بَِوْجِهِه اْلبَْيَت ثُمه َدَعا بِهَِذِه  َواْنطَلََق إِْبَراِهيمُ 

َعَواِت َوَرفََع يََدْيِه َوقَاَل  يهتِى بَِواٍد َغْيِر ِذى َزْرٍع ِعْنَد بَْيتَِك  ) الده َربِّ إِنِّى أَْسَكْنُت ِمْن ُذرِّ

مِ  فََجَعلَْت أُمُّ إِْسَماِعيَل تُْرِضُع إِْسَماِعيَل َوتَْشَرُب ِمْن َذلَِك   ( لََعلههُْم يَْشُكُرونَ  ) تهى بَلََغ حَ   ( اْلُمْحره

ى أَوْ  قَاِء َعِطَشْت َوَعِطَش اْبنُهَا َوَجاَع َوَجَعلَْت تَْنظُُر إِلَْيِه يَتَلَوه  اْلَماِء َحتهى إَِذا نَفَِد َما في السِّ

فَا أَْقَرَب َجبٍَل في األَْرِض يَلِيهَا قَاَل يَتَلَ  بهطُ فَاْنطَلَقَْت َكَراِهيَةَ أَْن تَْنظَُر إِلَْيِه فََوَجَدِت الصه

فَا حَ  تهى فَقَاَمْت َعلَْيِه ثُمه اْستَْقبَلَِت اْلَواِدَى تَْنظُُر هَْل تََرى أََحًدا فَلَْم تََر أََحًدا فَهَبَطَْت ِمَن الصه

اْلَواِدَى َرفََعْت طََرَف ِدْرِعهَا َوَسَعْت َسْعَى اإِلْنَساِن اْلَمْجهُوِد َحتهى َجاَوَزِت  إَِذا بَلََغتِ 
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ْبَع اْلَواِدَى ثُمه أَتَِت اْلَمْرَوةَ فَقَاَمْت َعلَْيهَا فَنَظََرْت هَْل تََرى أََحًدا فَلَْم تََر أََحًدا فَفََعلَْت َذلَِك سَ 

اٍت قَاَل النبي صلى َّللا ا أَْشَرفَْت َعلَى   . فَلَِذلَِك َسَعى النهاُس بَْينَهَُما )   : عليه وسلم َمره فَلَمه

َعْت أَْيًضا فََسِمَعْت فَقَالَتْ   : اْلَمْرَوِة َسِمَعْت َصْوتًا فَقَالَتْ  قَْد أَْسَمْعَت   : َصٍه تُِريُد نَْفَسهَا ثُمه تََسمه

بِالَْملَِك ِعْنَد َمْوِضِع َزْمَزَم يَْبَحُث بَِعقِبِِه أَْو قَاَل بَِجنَاِحِه َحتهى إِْن َكاَن ِعْنَدَك ُغَواٌث فَإَِذا ِهَى 

ظَهََر اْلَماُء فََجَعلَْت تَُحوُضهُ َوَجَعلَْت تَْغِرُف ِمَن اْلَماِء في ِسقَائِهَا َوِهَى تَفُوُر بِقَْدِر َما تَْغِرُف 

ُ أُمه إِْسَماِعيَل لَْو تََرَكْت  )   :  عليه وسلمقَاَل قَاَل اْبُن َعبهاٍس فَقَاَل النبي صلى َّللا يَْرَحُم َّللاه

فََشِربَْت َوأَْرَضَعْت َولََدهَا   . َزْمَزَم أَْو قَاَل لَْو لَْم تَْغِرْف ِمَن اْلَماِء لََكانَْت َزْمَزُم َعْينًا َمِعينًا

ْيَعِة فَإِ   : َوقَاَل لَهَا اْلَملَكُ  َ الَ الَ تََخافِى ِمَن الضه ِ يَْبنِيِه هََذا اْلُغالَُم َوأَبُوهُ فَإِنه َّللاه نه هَا هُنَا بَْيُت َّللاه

   . يَُضيُِّع أَْهلَهُ َوَذَكَر اْلَحِديَث بِطُولِهِ 

اقِ  زه ٍد َعْن َعْبِد الره ِ ْبِن ُمَحمه ِحيِح َعْن َعْبِد َّللاه    . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ةَ السهْعِى في بَْطِن اْلَمِسيِل َوَمَشىَمْن تَرَ   : باب   َك ِشده

دٍ  ُد ْبُن   : َجنَاُح ْبُن نَِذيِر ْبِن َجنَاٍح اْلُمَحاِربِىُّ بِاْلُكوفَِة أَْخبََرنَا أَبُو َجْعفَرٍ   : أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه ُمَحمه

ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َحاِزِم ْبِن أَبِى  ثَنَا ُزهَْيٌر َعْن َعطَاِء َعلِىِّ ْبِن ُدَحْيٍم َحده َغَرَزةَ أَْخبََرنَا أَبُو نَُعْيٍم َحده

فَا َواْلَمْرَوةِ  ْعِى بَْيَن الصه ائِِب َعْن َكثِيِر ْبِن ُجْمهَاَن أَنه َرُجالً قَاَل اِلْبِن ُعَمَر في السه   : ْبِن السه

ِ صلى َّللا عليه وسلم إِْن أَْمِشى فَ   : أََراَك تَْمِشى َوالنهاُس يَْسَعْوَن قَالَ  قَْد َرأَْيُت َرُسوَل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم يَْسَعى َوأَنَا َشْيٌخ َكبِيرٌ     . يَْمِشى َوإِْن أَْسَعى فَقَْد َرأَْيُت َرُسوَل َّللاه

  الطهَواِف َراِكبًا  : باب

ُد ْبنُ  وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َصالٍِح  أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده بَْكٍر َحده

ثَنَا أَْحَمدُ  ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا ُمَحمه ثَنَا اْبُن َوْهٍب وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ْبُن َسْهٍل  َحده

ثَنَا أَبُ  ُد ْبُن إِْسَماِعيَل قَاالَ َحده ثَنَا اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى يُونُُس َعِن اْبِن ِشهَاٍب َوُمَحمه و الطهاِهِر َحده

ِ ْبِن ُعْتبَةَ َعِن اْبِن َعبهاسٍ  ِ ْبِن َعْبِد َّللاه ِ صلى َّللا عليه وسلم طَاَف   : َعْن ُعبَْيِد َّللاه أَنه َرُسوَل َّللاه

كْ  ِة اْلَوَداِع َعلَى بَِعيٍر يَْستَلُِم الرُّ    . لَْفظُ َحِديثِِهَما َسَواءٌ   . َن بِِمْحَجنٍ في َحجه

ِحيِح َعْن أَْحَمَد ْبِن َصالٍِح وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن أَبِى الطهاِهرِ  أَْخبََرنَا أَبُو   . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ِ األَِديُب أَ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو  : َعْمٍرو ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنِى ُمَحمه ْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر اإِلْسَماِعيلِىُّ َحده

ثَنَا َخالٌِد َعْن َخالٍِد َعْن ِعْكرِ  ثَنَا إِْسَحاُق ْبُن َشاِهيَن َحده ِد ْبِن َعْبِد اْلَكِريِم َحده َمةَ أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه

ِ صلى َّللا عليه وسلم طَاَف بِالْ   : َعِن اْبِن َعبهاسٍ  بَْيِت َوهَُو َعلَى بَِعيٍر ُكلهَما أَتَى أَنه َرُسوَل َّللاه

ْكِن أََشاَر إِلَْيِه بَِشْىٍء في يَِدِه َوَكبهرَ     . َعلَى الرُّ
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ِحيِح َعْن إِْسَحاَق ْبِن َشاِهينَ  َوَرَواهُ يَِزيُد ْبُن ُزَرْيٍع َوَرَواهُ يَِزيُد ْبُن   . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ٍد اْلَحفهاُر أَْخبََرنَا اْلُحَسْيُن ْبُن ُزَرْيٍع َعْن َخالٍِد  اِء َوَزاَد فِيِه ثُمه قَبهلَهُ أَْخبََرنَاهُ ِهالَُل ْبُن ُمَحمه اْلَحذه

ثَنَا يَِزيُد ْبُن ُزَرْيٍع فََذَكَرهُ بَِمْعنَاهُ َوبِِزيَ  ثَنَا أَبُو األَْشَعِث َحده مه اَدتِِه ثُ يَْحيَى ْبِن َعيهاٍش اْلقَطهاُن َحده

ْىَء الهِذى في يَِدهِ   : قَاَل يَِزيدُ  َوَرَواهُ يَِزيُد ْبُن أَبِى َوَرَواهُ يَِزيُد ْبُن أَبِى ِزيَاٍد َعْن   . يُقَبُِّل َذلَِك الشه

ةَ َوهَُو يَْشتَِكى فَطَاَف   : ِعْكِرَمةَ َعِن اْبِن َعبهاسٍ  ِ صلى َّللا عليه وسلم قَِدَم َمكه أَنه َرُسوَل َّللاه

ا فََرَغ يَْعنِى ِمْن طََوافِ بِ  ْكِن اْستَلََمهُ بِِمْحَجٍن َمَعهُ فَلَمه ِه اْلبَْيِت َعلَى َراِحلَتِِه ُكلهَما أَتَى َعلَى الرُّ

ثَنَ   . أَنَاَخ َوَصلهى َرْكَعتَْينِ  ا أَبُو أَْخبََرنَاهُ َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد َحده

ثَنَا َخالٌِد َعْن يَِزيَد ْبِن أَبِى ِزيَاٍد َعْن  ثَنَا َعبهاُس النهْرِسىُّ َوَعْبُد األَْعلَى قَاالَ َحده ِعْمَراَن َحده

ِ َكَذا قَاَل يَِزيُد ْبُن أَ   . ِعْكِرَمةَ فََذَكَرهُ  ٍد َعْن َخالِِد ْبِن َعْبِد َّللاه بِى ِزيَاٍد َرَواهُ أَبُو َداُوَد َعْن ُمَسده

ُ أَْعلَمُ  ِ األَْنَصاِرىُّ َواْبُن َعبهاٍس في   . َوهَِذِه ِزيَاَدةٌ يَْنفَِرُد بِهَا َوَّللاه َوقَْد بَيهَن َجابُِر ْبُن َعْبِد َّللاه

يِق اْلَمْعنَى دِّ ا َحدِ   . ِرَوايٍَة أُْخَرى َعْنهُ َوَعائَِشةُ بِْنُت الصِّ ا َحِديُث َجابِِر ْبِن أَمه يُث َجابِِر ْبِن أَمه

ِ فَ     . َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ِ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا ُمَحمه ُمَحمه

ِ قَاَل أَْخبََرنِى أَبُو  ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنَا اْبُن ُجَرْيجٍ  َوأَْخبََرنَاهُ أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا َعلِىُّ  ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن أَبِى َشْيبَةَ َحده  ْبُن َعْمِرو ْبُن أَبِى َجْعفٍَر أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفيَاَن َحده

بَْيِر َعْن َجابِ  ِ صلى َّللا عليه   : ٍر قَالَ ُمْسِهٍر َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن أَبِى الزُّ طَاَف َرُسوُل َّللاه

ْكَن بِِمْحَجنِِه ألَْن يََراهُ النهاُس َولِيُْشِرفَ  ِة اْلَوَداِع َعلَى َراِحلَتِِه يَْستَلُِم الرُّ  وسلم بِاْلبَْيِت في َحجه

   . لَْفظُ َحِديِث أَبِى بَْكرٍ   . َولِيَْسأَلُوهُ فَإِنه النهاَس َغُشوهُ 

ِحيِح َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن أَبِى َشْيبَةَ َروَ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو   . اهُ ُمْسلٌِم في الصه َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

 ِ ِ حَ   : َعْبِد َّللاه ثَنَا هَاُروُن ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن إِْسَحاَق َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُد ُمَحمه ثَنَا ُمَحمه ده

ِ رضي َّللا عنه  بَْيِر أَنههُ َسِمَع َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاه ْبُن بَْكٍر أَْخبََرنَا اْبُن ُجَرْيٍج أَْخبََرنِى أَبُو الزُّ

ِة اْلَوَداِع َعلَى َراِحلَتِِه بِاْلبَْيِت َوبِالصه   : يَقُولُ  ِ صلى َّللا عليه وسلم فِى َحجه فَا طَاَف َرُسوُل َّللاه

   . َواْلَمْرَوِة لِيََراهُ النهاُس َولِيُْشِرَف َولِيَْسأَلُوهُ فَإِنه النهاُس َغُشوهُ 

ِد ْبِن بَْكرٍ  ِحيِح َعْن َعْبِد ْبِن ُحَمْيٍد َعْن ُمَحمه ا   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه ا َحِديُث اْبِن َعبهاٍس َوأَمه َوأَمه

   . َحِديُث اْبِن َعبهاٍس فَ 

ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفيَاَن قَ أَ  ِ َحده ِ اْلَحافِظُ أَْخبَْرنِى أَبُو بَْكِر ْبُن َعْبِد َّللاه اَل ْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو َكاِمٍل  ثَنَا ِعْمَراُن ْبُن ُموَسى قَاالَ َحده ُد ْبُن أَبِى َجْعفٍَر اْلفَقِيهُ َحده َوأَْخبََرنِى ُمَحمه

ثَنَا اْلُجَرْيِرىُّ َعْن أَبِى الطُّفَيِْل قَاَل قُْلُت اِلْبِن اْلَجحْ  ثَنَا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ِزيَاٍد َحده َدِرىُّ َحده

َمَل بِاْلبَْيِت ثاَلَثَةَ أَْطَواٍف َوَمْشَى أَْربََعٍة أَُسنهةٌ هَُو فَإِنه قَْوَمَك يَْزُعُموَن   : َعبهاسٍ  أََرأَْيَت هََذا الره

ِ   : َما قَْولَُك َصَدقُوا َوَكَذبُوا قَالَ   : َصَدقُوا َوَكَذبُوا قَاَل قُلْتُ   : أَنههُ ُسنهةٌ قَاَل فَقَالَ  إِنه َرُسوَل َّللاه

ةَ فَقَاَل اْلُمْشِرُكونَ  ًدا َوأَْصَحابَهُ الَ يَْستَِطيُعوَن أَْن   : صلى َّللا عليه وسلم قَِدَم َمكه إِنه ُمَحمه



175 

 

ِ صلى َّللا عليه يَطُوفُو ا بِاْلبَْيِت ِمَن اْلهُْزِل قَاَل َوَكانُوا يَْحُسُدونَهُ قَاَل فَأََمَرهُْم َرُسوُل َّللاه

فَا َواْلَمْرَوِة  وسلم أَْن يَْرُملُوا ثاَلَثًا َويَْمُشوا أَْربًَعا قَاَل قُْلُت أَْخبِْرنِى َعِن الطهَواِف بَْيَن الصه

َصَدقُوا َوَكَذبُوا قَاَل قُْلُت َما قَْولَُك َصَدقُوا   : قَالَ   . إِنه قَْوَمَك يَْزُعُموَن أَنههُ ُسنهةٌ َراِكبًا أَُسنهةٌ هَُو فَ 

ٌد َحتهى   : قَالَ   . َوَكَذبُوا ِ صلى َّللا عليه وسلم َكثَُر َعلَْيِه النهاُس يَقُولُوَن هََذا ُمَحمه إِنه َرُسوَل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم الَ يُْضَرُب النهاُس َخَرْجَن اْلَعَواتُِق مِ  َن اْلبُيُوِت قَاَل َوَكاَن َرُسوُل َّللاه

ْعُى أَْفَضلُ  ا َكثَُر َعلَْيِه َرِكَب َواْلَمْشُى َوالسه    . لَْفظُ ِعْمَرانَ   . بَْيَن يََدْيِه قَاَل فَلَمه

ِحيِح َعْن أَبِى َكاِمٍل اْلَجْحدَ     . ِرىِّ َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا   : َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  فهاُر َحده َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

اُد ْبُن َسلََمةَ َعْن أَبِى َعاِصٍم الْ  ثَنَا َحمه اُج ْبُن ِمْنهَاٍل َحده ثَنَا َحجه َغنَِوىِّ إِْسَماِعيُل ْبُن إِْسَحاَق َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَْد   : َعْن أَبِى الطُّفَْيِل قَاَل قُْلُت اِلْبِن َعبهاسٍ  يَْزُعُم قَْوَمَك إِنه َرُسوَل َّللاه

فَا َواْلَمْرَوِة َعلَى بَِعيِرِه َوأَنه َذلَِك ُسنهةٌ قَالَ  قُْلُت َما قَْولَُك   . َصَدقُوا َوَكَذبُوا  : طَاَف بِالصه

ِ صلى   : قُوا َوَكَذبُوا قَالَ َصدَ  َصَدقُوا قَْد طَاَف َعلَى بَِعيِرِه َوَكَذبُوا لَْيَس بُِسنهٍة إِنه َرُسوَل َّللاه

َّللا عليه وسلم َكاَن الَ يُْدفَُع َعْنهُ النهاُس َوالَ يُْصَرفُوَن فَطَاَف َعلَى بَِعيِرِه لِيَْسَمُعوا َكالََمهُ 

ا َحِديُث َعائَِشةَ فَ   . تَنَالَهُ أَْيِديِهمْ  َويََرْوا َمَكانَهُ َوالَ  ا َحِديُث َعائَِشةَ فَأَْخبََرنَا َوأَمه    . َوأَمه

ثَنَا يَْحيَى ْبُن َمْنُصوٍر اْلقَاِضى إِْمالًَء َوأَبُو بَْكرٍ  ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا ُشَعْيُب َجْعفٍَر اْلُمَزكِّى لَفْ  ثَنَا اْلَحَكُم ْبُن ُموَسى َحده ِ اْلبُوَشْنِجىُّ َحده ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ظًا قَاالَ َحده

ْبُن إِْسَحاَق َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه ُعْرَوةَ َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها قَالَْت طَاَف 

ةِ  ْكَن َكَراِهيَةَ أَْن  النبي صلى َّللا عليه وسلم فِى َحجه اْلَوَداِع َحْوَل اْلَكْعبَِة َعلَى بَِعيٍر يَْستَلُِم الرُّ

   . يُْصَرَف َعْنهُ النهاسُ 

ِحيِح َعِن اْلَحَكِم ْبِن ُموَسى أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا   : ُن أَبِى إِْسَحاَق اْلُمَزكِّى قَاالَ أَْخبََرنَا أَبُو َجْعفَرٍ َوأَبُو َزَكِريها بْ  ُد ْبُن َعلِىِّ ْبِن ُدَحْيٍم َحده ُمَحمه

ثَنَا َمْعُروٌف يَْعنِى اْبَن  ِ ْبُن ُموَسى َحده أَْحَمُد ْبُن َحاِزِم ْبِن أَبِى َغَرَزةَ قَاَل أَْخبََرنَا ُعبَْيُد َّللاه

بُوَذ َعْن  َرأَْيُت النبي صلى َّللا عليه وسلم يَطُوُف َحْوَل اْلبَْيِت َعلَى   : أَبِى الطُّفَْيِل قَالَ َخره

َوَرَواهُ أَبُو َعاِصٍم َعْن َوَرَواهُ أَبُو َعاِصٍم َعْن َمْعُروٍف َوَزاَد   . بَِعيٍر يَْستَلُِم اْلَحَجَر بِِمْحَجنِهِ 

فَا َواْلَمْرَوِة فَطَاَف َسْبًعا َعلَى َراِحلَتِِه أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعلِىٍّ فِيِه ثُمه يُقَبِّلُهُ ثُمه َخَرَج إِلَى  الصه

ثَنَا أَبُ  ُد ْبُن َرافٍِع َحده ثَنَا ُمَحمه ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ُد ْبُن بَْكٍر َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه و َعاِصٍم الرُّ

ِحيحِ ِمْن َحِديِث الطهيَالِِسىِّ َعْن َمْعُروٍف ُدوَن ِذْكِر اْلبَِعيِر َولَْم  أَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم في  . فََذَكَرهُ  الصه

َد بِهَا اْبُن َرافٍِع َعْن أَبِى َعاِصمٍ  يَاَدةَ الهتِى تَفَره    . يَْذُكْر أَْيًضا هَِذِه الزِّ

ِ َعْن أَبِى َعاِصٍم ُدوَن هَ  يَاَدةِ َوقَْد َرَواهُ هَاُروُن ْبُن َعْبِد َّللاه َوَرَواهُ يَِزيُد ْبُن ُملَْيٍك   . ِذِه الزِّ

َرأَْيُت النبي صلى َّللا عليه وسلم فِى   : َوَرَواهُ يَِزيُد ْبُن ُملَْيٍك قَاَل َسِمْعُت أَبَا الطُّفَْيٍل يَقُولُ 
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ْكَن بِِمْحَجنِهِ  ِة اْلَوَداِع يَطُوُف بِاْلبَْيِت َعلَى َراِحلَتِِه يَْستَلُِم الرُّ أَْخبََرنَاهُ أَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى   . َحجه

ثَنَا يَِزيُد ْبُن أَبِى َحِكيٍم حَ  ثَنَا يَْحيَى ْبُن أَبِى طَالٍِب َحده ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ َحده ثَنَا َعْمٍرو َحده ده

   . َجدِّى يَِزيُد ْبُن ُملَْيٍك فََذَكَرهُ 

 ُ افِِعىُّ َرِحَمهُ َّللاه    . قَاَل الشه

 ُ افِِعىُّ َرِحَمهُ َّللاه ا ُسْبُعهُ الهِذى طَاَف لَِمْقَدِمِه فََعلَى قََدَمْيِه ألَنه َجابًِرا اْلَمْحِكُى َعْنهُ   : قَاَل الشه أَمه

طهَواَف فِيِه أَنههُ َرَمَل ثاَلَثَةَ أَْشَواٍط َوَمَشى أَْربََعةً فاَلَ يَُجوُز أَْن يَُكوَن َجابٌِر يَْحِكى َعْنهُ ال

 َماِشيًا َوَراِكبًا في ُسْبٍع َواِحٍد َوقَْد َحفِظَ أَنه ُسْبَعهُ الهِذى َرِكَب فِيِه في طََوافِِه يَْوَم النهْحِر َوَذَكرَ 

ثَنَا أَبُو اْلَعبه   : اْلَحِديَث اْلُمْرَسَل الهِذى أَْخبََرنَاهُ أَبُو بَْكرٍ  اِس األََصمُّ أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َحده

افِِعىُّ أَْخبََرنَا اْبُن ُعيَْينَةَ َعِن اْبِن طَاُوٍس َعْن أَبِيهِ  بِيُع أَْخبََرنَا الشه ِ   : أَْخبََرنَا الره أَنه َرُسوَل َّللاه

ُروا بِاإِلفَاَضِة َوأَفَاَض في نَِسائِِه لَْيالً َعلَى  صلى َّللا عليه وسلم أََمَر أَْصَحابَهُ أَْن يُهَجِّ

ْكَن بِِمْحَجنِِه أَْحِسبُهُ قَاَل َويُقَبُِّل طََرَف اْلِمْحَجنِ رَ     . اِحلَتِِه يَْستَلُِم الرُّ

ْيخُ  ُ أَْعلَُم في   : قَاَل الشه فَا َواْلَمْرَوِة َراِكبًا فَإِنهَما أََراَد َوَّللاه َوالهِذى ُرِوَى َعْنهُ أَنههُ طَاَف بَْيَن الصه

ا بَْعَد طََواِف اإِلفَاَضِة فَلَْم يُْحفَْظ َعْنهُ أَنههُ طَاَف بَْينَهَُما َسْعيِِه بَْعَد طََوافِ  أَْخبََرنَا   . اْلقُُدوِم فَأَمه

ُد ْبُن َعلِىِّ ْبِن   : أَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن َوأَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق قَاالَ أَْخبََرنَا أَبُو َجْعفَرٍ  ُمَحمه

ِ ْبُن ُموَسى َوَجْعفَُر ْبُن َعْوٍن قَاالَ أَْخبََرنَا أَْيَمُن ُدَحْيٍم حَ  ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َحاِزٍم أَْخبََرنَا ُعبَْيُد َّللاه ده

اٍر قَالَ  ِ ْبِن َعمه ِ صلى َّللا عليه وسلم يَْسَعى   : ْبُن نَابٍِل َعْن قَُداَمةَ ْبِن َعْبِد َّللاه َرأَْيُت َرُسوَل َّللاه

فَ  َكَذا قَاالَ َوَرَواهُ َجَماَعةٌ َعْن   . ا َواْلَمْرَوِة َعلَى بَِعيٍر الَ َضْرٌب َوالَ طَْرٌد َوالَ إِلَْيَك إِلَْيكَ بِالصه

َوأَْخبََرنَا   . يَْرِمى اْلَجْمَرةَ يَْوَم النهْحِر َويُْحتََمُل أَْن يَُكونَا َصِحيَحْينِ   : أَْيَمَن فَقَالُوا في اْلَحِديثِ 

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ أَبُو عَ  ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا   : ْبِد َّللاه ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد اْلَجبهاٍر َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ِ ْبنِ  بَْيِر َعْن ُعبَْيِد َّللاه ُد ْبُن َجْعفَِر ْبِن الزُّ ثَنَا ُمَحمه ِ  يُونُُس ْبُن بَُكْيٍر َعِن اْبِن إِْسَحاَق َحده َعْبِد َّللاه

ةَ   : ْبِن أَبِى ثَْوٍر َعْن َصفِيهةَ بِْنِت َشْيبَةَ قَالَتْ  ِ صلى َّللا عليه وسلم بَِمكه ا اْطَمأَنه َرُسوُل َّللاه لَمه

يهَا َحَماَمةُ َعاَم اْلفَْتِح طَاَف َعلَى بَِعيِرِه يَْستَلُِم اْلَحَجَر بِِمْحَجٍن في يَِدِه ثُمه َدَخَل الَْكْعبَةَ فََوَجَد فِ 

   . َعْيَداٍن فَاْكتََسَرهَا ثُمه قَاَم بِهَا َعلَى بَاِب اْلَكْعبَِة َوأَنَا أَْنظُُر فََرَمى بِهَا

ُد ْبُن َعْبِد السه  ثَنَا ُمَحمه ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا يَْحيَى ْبُن َمْنُصوٍر اْلقَاِضى َحده الَِم أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَ  ِ أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ َحده أَْحَمُد   : نَا يَْحيَى ْبُن يَْحيَى قَاَل قََرْأُت َعلَى َمالٍِك َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا اْلقَْعنَبِىُّ فِيَما قََرأَ َعلَى َمالٍِك َعْن مُ  ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد َحده ِد ْبِن ُعْبُدوٍس َحده ِد حَ ْبُن ُمَحمه مه

بَْيِر َعْن َزْينََب بِْنِت أَبِى َسلََمةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ  ْحَمِن ْبِن نَْوفٍَل َعْن ُعْرَوةَ ْبِن الزُّ ْبِن َعْبِد الره

ِ صلى َّللا عليه وسلم   : َزْوِج النبي صلى َّللا عليه وسلم أَنههَا قَالَتْ  َشَكْوُت إِلَى َرُسوِل َّللاه

ِ صلى َّللا   : قَالَتْ   . طُوفِى ِمْن َوَراِء النهاِس َوأَْنِت َراِكبَةٌ   : لَ أَنِّى أَْشتَِكى فَقَا فَطُْفُت َوَرُسوُل َّللاه

   .  ( َوالطُّوِر َوِكتَاٍب َمْسطُورٍ  ) عليه وسلم ِحينَئٍِذ يَُصلِّى إِلَى َجْنِب اْلبَْيِت َوهَُو يَْقَرأُ 
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ِحيِح َعِن ا    . لْقَْعنَبِىِّ وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَىَرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

فَا َواْلَمْرَوةِ   : باب   َما يَْفَعُل اْلُمْعتَِمُر بَْعَد الصه

اُق قَاالَ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو اْلُمْقِرُئ َوأَبُو بَْكٍر اْلَوره ُد ْبُن َعْبِد َّللاه بََرنَا أَخْ أَْخبََرنَا ُمَحمه

ثَنَا َحاتُِم ْبُن  اٍر َوأَبُو بَْكِر ْبُن أَبِى َشْيبَةَ قَاالَ َحده ثَنَا ِهَشاُم ْبُن َعمه اْلَحَسُن ْبُن ُسْفيَاَن َحده

ِ فََذَكَر الْ  ٍد َعْن أَبِيِه قَاَل َدَخْلنَا َعلَى َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه ثَنَا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمه َحِديَث إِْسَماِعيَل َحده

ا َكاَن آِخُر الطهَواِف َعلَى اْلَمْرَوِة قَالَ   : في َحجِّ النبي صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  إِنِّى لَِو   : فَلَمه

 اْستَْقبَْلُت ِمْن أَْمِرى َما اْستَْدبَْرُت لَْم أَُسِق اْلهَْدَى َوَجَعْلتُهَا ُعْمَرةً فََمْن َكاَن ِمْنُكْم لَْيَس َمَعهُ 

ُروا إاِله النبي صلى َّللا عليه وسلم   . ْليَْحلِْل َوْليَْجَعْلهَا ُعْمَرةً هَْدٌى فَ  فََحله النهاُس ُكلُّهُْم َوقَصه

   . َوَمْن َكاَن َمَعهُ هَْدىٌ 

ِحيِح َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن أَبِى َشْيبَةَ  ٍد  َعلِىُّ ْبنُ   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه ُمَحمه

ثَنَا ُمَحمه  ثَنَا يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب اْلقَاِضى َحده ِد ْبِن إِْسَحاَق َحده ُد اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه

ثَنَا ُموَسى ْبُن ُعْقبَةَ أَْخبََرنَا ُكَرْيٌب َعِن ابْ  ثَنَا فَُضْيُل ْبُن ُسلَْيَماَن َحده ِن َعبهاٍس ْبُن أَبِى بَْكٍر َحده

ةَ َوَذَكَر اْلَحِديَث قَالَ   : قَالَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم فَقَِدَم َمكه َوأََمَر أَْصَحابَهُ   : اْنطَلََق َرُسوُل َّللاه

ُروا ِمْن ُرُءوِسِهْم َويَِحلُّوا َوَذلَِك لَِمْن لَْم  فَا َواْلَمْرَوِة ثُمه يُقَصِّ يَُكْن أَْن يَطُوفُوا بِاْلبَْيِت َوبِالصه

َوأَْخبََرنَا أَبُو   . َمَعهُ بََدنَةٌ قَْد قَلهَدهَا َوَمْن َكاَن َمَعهُ اْمَرأَتُهُ فَِهَى لَهُ َحالٌَل َوالطِّيُب َوالثِّيَابُ 

ا َعْمٍرو األَِديُب أَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر اإِلْسَماِعيلِىُّ أَْخبََرنَا يُوُسُف اْلقَاِضى َعلَى َشكٍّ فِيِه أَْخبََرنَ 

ُد ْبُن أَبِى بَْكٍر فََذَكَرهُ بِإِْسنَاِدِه إاِله أَنههُ قَاَل في َمْتنِهِ  ةَ   : ُمَحمه قَِدَم النبي صلى َّللا عليه وسلم َمكه

ُروا فَا َواْلَمْرَوِة ثُمه يَِحلُّوا َويَْحلِقُوا أَْو يُقَصِّ    . أََمَر أَْصَحابَهُ أَْن يَطُوفُوا بِاْلبَْيِت َوبِالصه

ِل َوفِى رَ  ِد ْبِن أَبِى بَْكٍر في أََحِد اْلَمْوِضَعْيِن بِاللهْفِظ األَوه ِحيِح َعْن ُمَحمه َواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

   . اْلَمْوِضِع اآلَخِر بِاللهْفِظ الثهانِى

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسينِ  ْحَمِن ْبِن َماتِى اْلُكوفِىُّ  َعلِىُّ ْبنُ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه َعْبِد الره

ثَنَا إِْسَماِعيُل قَا ثَنَا يَْعلَى ْبُن ُعبَْيٍد َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َحاِزِم ْبِن أَبِى َغَرَزةَ َحده َل َسِمْعُت بِبَْغَداَد َحده

ِ ْبَن أَبِى أَْوفَى قَالَ  ِ صلى  : َعْبَد َّللاه َّللا عليه وسلم ِحيَن اْعتََمَر فَطَاَف  ُكنها َمَع َرُسوِل َّللاه

فَا َواْلَمْرَوِة َوُكنها نَْستُُرهُ ِمْن أَْهِل َمكهةَ الَ   َوطُْفنَا َمَعهُ َوَصلهى َوَصلهْينَا َمَعهُ َوَسَعى بَْيَن الصه

   . يُِصيبُهُ َشْىءٌ 

 ِ ِد ْبِن َعْبِد َّللاه ِحيِح َعْن ُمَحمه َوأَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ   .  ْبِن نَُمْيٍر َعْن يَْعلَىَرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَ  ثَنَا تَِميُم ْبُن اْلُمْنتَِصِر َحده ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن َداَسةَ َحده نَا إِْسَحاُق الرُّ

ِ ْبَن أَبِى أَْوفَى  ْبُن يُوُسَف أَْخبََرنَا َشِريٌك َعْن إِْسَماِعيَل ْبنَ  أَبِى َخالٍِد قَاَل َسِمْعُت َعْبَد َّللاه
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ِ صلى َّللا عليه وسلم فَطَاَف بِاْلبَْيِت َسْبًعا َوَصلهى َرْكَعتَْيِن   : يَقُولُ  اْعتَْمَرنَا َمَع َرُسوِل َّللاه

فَا َواْلَمْرَوةَ فََسَعى بَْينَهَُما َسبْ     . ًعا ثُمه َحلََق َرْأَسهُ ِعْنَد اْلَمقَاِم ثُمه أَتَى الصه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َحده ُد ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا يَْحيَى ْبُن أَبِى طَالٍِب أَْخبََرنَا َعْبُد اْلَوههاِب ْبُن َعطَاٍء قَ  اَل اْبُن ُجَرْيٍج َعِن يَْعقُوَب َحده

ِ   : اْلَحَسِن ْبِن ُمْسلٍِم َعْن طَاُوٍس َعِن اْبِن َعبهاٍس أَنه ُمَعاِويَةَ أَْخبََرهُ قَالَ  ْرُت َعْن َرُسوِل َّللاه قَصه

ِحيِح ِمْن َحِديِث اْبِن ُجَرْيٍج   . صلى َّللا عليه وسلم بِِمْشقٍَص َعلَى اْلَمْرَوةِ  أَْخَرَجاهُ في الصه

ُد   : َوقَْد أَْخبََرنَا أَبُو نَْصٍر َوقَْد أَْخبََرنَا أَبُو نَْصرٍ   . َعلَى هََذا اْلَمْعنَى لَْيَس فِيِه ِذْكُر اْلُعْمَرةِ  ُمَحمه

ِ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َمْنُصوٍر الطُّوِسىُّ  ثَنَا  ْبُن أَْحَمَد ْبِن إِْسَماِعيَل الطهابََرانِىُّ بِهَا أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه َحده

ثَنَا َرْوٌح قَاَل اْبُن ُجَرْيٍج أَْخبََرنِى َحَسُن ْبُن ُمْسلٍِم َعْن طَاُوٍس  ائُِغ َحده ُد ْبُن إِْسَماِعيَل الصه ُمَحمه

ِ   : َعِن اْبِن َعبهاٍس َعْن ُمَعاِويَةَ ْبِن أَبِى ُسْفيَاَن رضي َّللا عنه قَالَ  ْرنَا َعْن َرُسوِل َّللاه قَصه

   .  عليه وسلم فِى ُعْمَرتِِه َعلَى اْلَمْرَوِة بِِمْشقَصٍ صلى َّللا

ُد ْبُن َسْعٍد اْلَعْوفِىُّ َعْن َرْوِح ْبِن ُعبَاَدةَ  أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن ْبُن أَبِى   . َوَكَذلَِك قَاَل ُمَحمه

ثَنَا  اْلَمْعُروِف اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا بِْشُر ْبُن أَْحَمَد اإِلْسفََرائِنِىُّ  أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن نَْصٍر َحده

ِ ْبِن ُعَمَر َعْن نَافِعٍ 
ْحَمِن ْبُن َمْهِدىٍّ َعْن َعْبِد َّللاه ثَنَا َعْبُد الره أَنه اْبَن ُعَمَر   : َعلِىُّ ْبُن اْلَمِدينِىِّ َحده

ةَ ِعْنَد اْلَمْرَوةِ     . َويَْنَحُر بِِمنًى ِعْنَد اْلَمْنَحرِ  رضي َّللا عنه َكاَن يَْنَحُر بَِمكه

  اْختِيَاِر اْلَحْلِق َعلَى التهْقِصيرِ   : باب

ِ اْلَحافِظُ وأَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق اْلُمَزكِّى َوأَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن  أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو الْ  ِ ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم   : َعبهاسِ اْلقَاِضى قَالُوا َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا ُمَحمه ُمَحمه

َسِعيُد   : أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنَا َمالُِك ْبُن أَنٍَس َوَغْيُرهُ أَنه نَافًِعا أَْخبََرهُْم َوأَْخبََرنَا أَبُو ُعْثَمانَ 

ِد ْبنِ  ِ  ْبُن ُمَحمه ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِد ْبِن َعْبَداَن النهيَْسابُوِرىُّ َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب اْلَحافِظُ   : ُمَحمه ُمَحمه

ثَنَا يَْحيَى ْبُن يَْحيَى قَاَل قََرْأُت َعلَى َمالِكٍ  ٍد قَاالَ َحده ُد ْبُن نَْصٍر َوَجْعفَُر ْبُن ُمَحمه ثَنَا ُمَحمه  َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  َعْن نَافِعٍ    . اللههُمه اْرَحِم اْلُمَحلِّقِينَ   : َعِن اْبِن ُعَمَر أَنه َرُسوَل َّللاه

ِ   : قَالُوا ِريَن يَا َرُسوَل َّللاه ِريَن يَا َرُسوَل   : قَالُوا  . اللههُمه اْرَحِم اْلُمَحلِّقِينَ   : قَالَ   . َواْلُمقَصِّ َواْلُمقَصِّ

 ِ ِرينَ   : قَالَ   . َّللاه    . َواْلُمقَصِّ

ِ ْبِن يُوُسَف َعْن َمالٍِك وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن يَْحيَى ْبِن  ِحيِح َعْن َعْبِد َّللاه َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

فها  . يَْحيَى ثَنَا اْبُن ِمْلَحاَن أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه ُر َحده

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن إِْسَحاَق  ثَنِى اللهْيُث وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا يَْحيَى َحده أَْخبََرنَا َحده

ثَنَا يَْحيَى ْبُن يَْحيَى أَْخبََرنَا اللهْيُث َعْن نَ  ِ ْبَن ُعَمَر قَالَ إِْسَماِعيُل ْبُن قُتَْيبَةَ َحده   : افٍِع أَنه َعْبَد َّللاه

َر بَْعُضهُْم قَاَل اْبُن  ِ صلى َّللا عليه وسلم َوَحلََق طَائِفَةٌ ِمْن أَْصَحابِِه َوقَصه َحلََق َرُسوُل َّللاه
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ِ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ   : ُعَمرَ  ُ اْلُمَحلِّقِينَ   : إِنه َرُسوَل َّللاه تَْيِن ثُمه قَالَ مَ   . َرِحَم َّللاه ةً أَْو َمره   : ره

ِرينَ     . َواْلُمقَصِّ

ِ ْبِن ُعَمَر َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن  َرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى َوأَْخَرَجاهُ ِمْن َحِديِث ُعبَْيِد َّللاه

ابَِعةِ  ِرينَ   : ُعَمَر َوقَاَل في الره َوايَتَْيِن َعْنهُ َوبَِمْعنَاهُ َروَ   . َواْلُمقَصِّ اهُ أَبُو هَُرْيَرةَ في إِْحَدى الرِّ

ِرينَ   : َوفِى ِرَوايٍَة قَاَل في الثهالِثَةِ  ثَنَا أَبُو بَْكرٍ   . َواْلُمقَصِّ ثَنَا أَبُو بَْكرٍ   : َوَحده ُد ْبُن   : َوَحده ُمَحمه

ِ ْبُن َجْعفٍَر ا ثَنَا أَبُو اْلَحَسِن ْبِن فُوَرَك أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه ثَنَا يُونُُس ْبُن َحبِيٍب َحده ألَْصبَهَانِىُّ َحده

ثَنَا ُشْعبَةُ َعْن يَْحيَى ْبِن ُحَصْيٍن َعْن َجدهتِهِ  ِ صلى َّللا عليه وسلم َدَعا   : َداُوَد َحده أَنه َرُسوَل َّللاه

ةً  ِريَن َمره    . لِْلُمَحلِّقِيَن ثاَلَثًا َولِْلُمقَصِّ

ِة اْلَوَداعِ َرَواهُ ُمْسلِ  ِحيِح َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن أَبِى َشْيبَةَ َعْن أَبِى َداُوَد َوَزاَد في َحجه   . ٌم في الصه

ْيخُ  تُهُ ِهَى أُمُّ ُحَصْيٍن األَْحَمِسيهةُ   : قَاَل الشه أَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق َوأَبُو بَْكِر   . َوَجده

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ْبُن اْلَحَسنِ  بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا   : قَاالَ َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا الره ُمَحمه

افِِعىُّ أَْخبََرنَا ُسْفيَاُن َعِن اْبِن أَبِى ُحَسْيٍن َعْن أَبِى َعلِىٍّ األَْزِدىِّ قَاَل َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر  الشه

   . ُل لِْلَحالِِق اْبلُِغ اْلَعْظمَ رضي َّللا عنه يَقُو

  اْلبَِدايَِة بِالشِّقِّ األَْيَمنِ   : باب

 ِ ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِد ْبِن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ُد ْبُن َعْبدِ  ثَنَا يَْحيَى ْبُن يَْحيَى أَْخبََرنَا َحْفُص ْبُن ِغيَاٍث َعْن ِهَشاٍم يَْحيَى َوُمَحمه السهالَِم قَاالَ َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم أَتَى ِمنًى فَأَتَى   : َعِن اْبِن ِسيِريَن َعْن أَنَِس ْبِن َمالِكٍ  أَنه َرُسوَل َّللاه

َوأََشاَر إِلَى َجانِبِِه األَْيَمِن ثُمه   . ُخذْ   : ى َونََحَر ثُمه قَاَل لِْلَحالهقِ اْلَجْمَرةَ فََرَماهَا ثُمه أَتَى َمْنِزلَهُ بِِمنً 

   . األَْيَسِر ثُمه َجَعَل يُْعِطيِه النهاسَ 

ِحيِح َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى َوأَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ ِمْن َحِديِث اْبِن َعْوٍن َعْن  َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ِد ْبِن ِسيِرينَ ُمحَ  ثَنَا أَبُو   . مه َوأَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق َوأَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن قَاالَ َحده

افِِعىُّ أَْخبََرنَا ُسلَْيَماُن َعْن َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر قَا بِيُع أَْخبََرنَا الشه  لَ اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره

َر اْبَن َعبهاٍس فَقَالَ  اٌم أَنههُ قَصه    . اْبَدْأ بِالشِّقِّ األَْيَمنِ   : أَْخبََرنِى َحجه

  األَْصلَِع أَِو اْلَمْحلُوِق يُِمرُّ اْلُموَسى َعلَى َرأِْسهِ   : باب

   . قَالَهُ َمْسُروٌق َوَسِعيُد ْبُن ُجبَْيٍر َوَعطَاُء ْبُن أَبِى َربَاحٍ 
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ا أَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحاِرِث اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُعَمَر اْلَحافِظُ َحدهثَنَا أَْحَمُد ْبُن إِْسَحاَق ْبِن َوأَْخبََرنَ 

ِ َعْن  ثَنَا يَْحيَى اْلَجاِرىُّ َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز َعْن ُعبَْيِد َّللاه ُل ْبُن إِهَاٍب َحده ثَنَا ُمَؤمه  نَافِعٍ بُْهلُوٍل َحده

   . يُِمرُّ اْلُموَسى َعلَى َرْأِسهِ   : َعِن اْبِن ُعَمَر في األَْصلَعِ 

ِ ْبِن ُعَمَر اْلُعَمِرىِّ َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمَر َكَذلَِك َمْوقُوفًا    . َوُرِوَى َذلَِك َعْن َعْبِد َّللاه

ِ َعزه َوَجله َمْن أََحبه أَْن يَأُْخَذ ِمْن َشَعِر لِْحيَتِِه َوَشاِربِ   : باب   ِه لِيََضَع ِمْن َشَعِرِه َشْيئًا ّلِِله

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  بِيُع   : أَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق قَاَل َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا الره ُمَحمه

افِِعىُّ أَْخبََرنَا َمالِكٌ  أَنه اْبَن ُعَمَر َكاَن إَِذا َحلََق في َحجٍّ أَْو   : َعْن نَافِعٍ  ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه

   . ُعْمَرٍة أََخَذ ِمْن لِْحيَتِِه َوَشاِربِهِ 

أََرأَْيَت إِْن لَْم   : قَاَل اْبُن ُجَرْيٍج فَقُْلُت لَِعطَاءٍ   . َوأَْظفَاِرهِ   : َوَرَواهُ اْبُن ُجَرْيٍج َعْن نَافٍِع َزاَد فِيهِ 

ُ   : قَالَ   ؟ ذْ يَأْخُ  ِرينَ  ) إِنهَما قَاَل َّللاه    .  ( ُمَحلِّقِيَن ُرُءوَسُكْم َوُمقَصِّ

***  
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ْرنَ   : باب   لَْيَس َعلَى النَِّساِء َحْلٌق َولَِكْن يُقَصِّ

ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن  فهاُر َحده إِْسَحاَق أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

ِ َحده  ثَنَا َعلِىُّ ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا اْبُن ُجَرْيٍج أَْخبََرنِى َعْبُد اْلَحِميِد ْبُن َحده ثَنَا ِهَشاُم ْبُن يُوُسَف َحده

 اْبَن ُجبَْيٍر يَْعنِى اْبَن َشْيبَةَ َعْن َصفِيهةَ بِْنِت َشْيبَةَ ْبِن ُعْثَماَن َعْن أُمِّ ُعْثَماَن بِْنِت أَبِى ُسْفيَاَن أَنه 

 ِ لَْيَس َعلَى النَِّساِء َحْلٌق إِنهَما َعلَى النَِّساِء  )   :  صلى َّللا عليه وسلمَعبهاٍس قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه

وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ   . التهْقِصيرُ  ثَنَا أَبُو َداُوَد   : َوأَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ ُد ْبُن بَْكٍر َحده ُمَحمه

ُد ْبُن اْلُحَسيْ  ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن بَْكٍر أَْخبََرنَا اْبُن ُجَرْيٍج قَالَ َحده   : ِن ْبِن اْلَحَسِن اْلَعتَِكىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو بَْكِر ْبُن   . بَلََغنِى َعْن َصفِيهةَ بِْنِت َشْيبَةَ ْبِن ُعْثَماَن فََذَكَرهُ  َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ اْلَحَسِن اْلقَاضِ  ثَنَا أَبُو   : ى قَاالَ َحده ثَنَا السهِرىُّ ْبُن يَْحيَى َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن َعيهاٍش َعِن اْبِن َعطَاٍء َعْن َصفِيهةَ بِْنِت َشْيبَةَ َعْن أُمِّ ُعْثَماَن َعِن ابْ  ِن نَُعْيٍم َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلمَعبهاٍس  لَْيَس َعلَى النَِّساِء َحْلٌق  )   : رضي َّللا عنه قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه
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أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحاِرِث   . اْبُن َعطَاٍء هَُو يَْعقُوُب ْبُن َعطَاءٍ   . إِنهَما َعلَى النَِّساِء التهْقِصيرُ 

َغانِىُّ اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا َعلِىُّ  ُد ْبُن إِْسَحاَق الصه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن َمْخلٍَد َحده ثَنَا ُمَحمه ْبُن ُعَمَر اْلَحافِظُ َحده

ثَنَا أَبُو يُونُسَ  ثَنَا هَُرْيٌم َعْن لَْيٍث َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن   : َحده ْحَمِن ْبُن يُونَُس اْلَحفَِرىُّ َحده َعْبُد الره

بهابَةِ   : في اْلُمْحِرَمةِ  ُعَمَر رضي َّللا عنه    . تَأُْخُذ ِمْن َشَعِرهَا ِمْثَل السه

ُكنها نَُحجُّ َونَْعتَِمُر فََما نَِزيُد َعلَى أَْن نَْطَرَف   : َويُْذَكُر َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها أَنههَا قَالَتْ 

   . ُخُذ ِمْن َعْفِو َرْأِسهَاتَأْ   : َويُْذَكُر َعْن َعطَاٍء أَنههُ قَالَ   . قَْدَر أَْصبُعٍ 

  الَ يَْقطَُع اْلُمْعتَِمُر التهْلبِيَةَ َحتهى يَْفتَتَِح الطهَوافَ   : باب

دٍ  وْذبَاِرىُّ َوأَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن َوأَبُو ُمَحمه ِ ْبُن يَْحيَى ْبِن َعْبِد   : أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ َعْبُد َّللاه

ثَنَا أَبُ اْلَجبه  ثَنَا َسْعَداُن ْبُن نَْصٍر َحده فهاُر َحده ٍد الصه كهِرىُّ قَالُوا أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمه و اِر السُّ

َكاَن اْبُن َعبهاٍس رضي َّللا عنه يُلَبِّى في اْلُعْمَرِة   : ُمَعاِويَةَ َعْن ُعَمَر ْبِن َذرٍّ َعْن ُمَجاِهٍد قَالَ 

َوَكاَن اْبُن ُعَمَر رضي َّللا عنه يُلَبِّى في اْلُعْمَرِة َحتهى إَِذا   : قَالَ   . تَلَِم اْلَحَجَر ثُمه يَْقطَعُ َحتهى يَسْ 

ْكِر َحتهى يَْستَلَِم اْلَحَجرَ  ةَ تََرَك التهْلبِيَةَ َوأَْقبََل َعلَى التهْكبِيِر َوالذِّ    . َرأَى بُيُوَت َمكه

ثَنَا أَْحَمُد ْبُن يُوُسَف   : ِهٍر اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ َوأَْخبََرنَا أَبُو طَا ُد ْبُن اْلُحَسْيِن اْلقَطهاُن َحده ُمَحمه

ثَنَا َعْبُد اْلَملِِك هَُو اْبُن أَبِى ُسلَْيَماَن قَالَ  ثَنَا يَْعلَى ْبُن ُعبَْيٍد َحده لَِمىُّ َحده ُسئَِل َعطَاٌء َمتَى   : السُّ

َحتهى يَْمَسَح   : َوقَاَل اْبُن َعبهاسٍ   . إَِذا َدَخل اْلَحَرمَ   : فَقَاَل قَاَل ابُْن ُعَمرَ   ؟ اْلُمْعتَِمُر التهْلبِيَةَ  يَْقطَعُ 

ٍد أَيُّهَُما أََحبُّ إِلَْيك  : اْلَحَجَر قُلْتُ  ْكِر ْبُن َوأَْخبََرنَا أَبُو بَ   . قَْوُل اْبِن َعبهاسٍ   : قَالَ   ؟ يَا أَبَا ُمَحمه

بِيُع أَْخبَ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره َرنَا اْلَحَسِن َوأَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق قَاالَ َحده

افِِعىُّ أَْخبََرنَا ُمْسلُِم ْبُن َخالٍِد َوَسِعيُد ْبُن َسالٍِم َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعطَاٍء َعِن اْبِن  َعبهاٍس الشه

   . يُلَبِّى اْلُمْعتَِمُر َحتهى يَْفتَتَِح الطهَواَف ُمْستَلًِما أْو َغْيَر ُمْستَلِمٍ   : قَالَ 

اٌم َعْن َعطَاٍء َعِن اْبِن َعبهاٍس َمْوقُوفًا ُد ْبُن َعْبِد   . َوَكَذلَِك َرَواهُ اْبُن ُجَرْيٍج َوهَمه َوَرَواهُ ُمَحمه

ُد ْبنُ  ْحَمِن ْبِن أَبِى لَْيلَى َعْن َعطَاٍء فََرفََعهُ  َوَرَواهُ ُمَحمه    . َعْبِد الره

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َحده ُد ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا  وِرىُّ َحده ثَنَا اْلَعبهاُس الدُّ ثَنَا ُزهَْيٌر َواْلَحَسُن ْبُن َصالٍِح َعِن اْبِن أَبِى يَْعقُوَب َحده َشاَذاُن َحده

أَنههُ َكاَن يُلَبِّى في اْلُعْمَرِة  )   : لَْيلَى َعْن َعطَاٍء َعِن اْبِن َعبهاٍس َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم

أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو أَْخبََرنَا   . َحتهى يَْستَلَِم اْلَحَجَر َوفِى اْلَحجِّ َحتهى يَْرِمَى اْلَجْمَرةَ 

افِِعىُّ َرَوى اْبُن أَبِى لَْيلَى َعْن َعطَاٍء َعِن اْبِن  بِيُع قَاَل الشه أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره

ْكَن َولَِكنها ِهْبنَا ِرَوايَتَهُ أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم لَبهى في ُعْمَرٍة َحتهى اْستَ   : َعبهاسٍ  لََم الرُّ

يِّيَن يَقِفُونَهُ َعلَى اْبِن َعبهاسٍ  َرْفُعهُ َخطَأٌ َوَكاَن اْبُن   : قَاَل الشهْيخُ   { ج }   . ألَنها َوَجْدنَا ُحفهاظَ اْلَمكِّ
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ةً إَِذا َرَوى َعْن َعطَاٍء فَ  فَهُ أَْهُل النهْقِل َمَع أَبِى لَْيلَى هََذا َكثِيَر اْلَوهَِم َوَخاصه يُْخِطُئ َكثِيًرا َضعه

   . ِكبَِر َمِحلِِّه في اْلفِْقهِ 

ا َذَكْرنَا بهاِح َعْن َعطَاٍء َمْرفُوًعا َوإِْسنَاُدهُ أَْضَعُف ِممه َوأَْخبََرنَا   . َوقَْد ُرِوَى َعِن اْلُمثَنهى ْبِن الصه

ثَنَا ِ اْلَحافِظُ َحده َغانِىُّ   : أَبُو اْلَعبهاسِ  أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن إِْسَحاَق الصه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

اٍج َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب  ثَنَا َحْفٌص هَُو اْبُن ِغيَاٍث َعْن َحجه ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن أَبِى َشْيبَةَ َحده َحده

ِه قَالَ  تََمَر النبي صلى َّللا عليه وسلم ثاَلََث ُعَمٍر ُكله َذلَِك الَ يَْقطَُع اعْ   : َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ

   . التهْلبِيَةَ َحتهى يَْستَلَِم اْلَحَجرَ 

اِج َعْن َعطَاٍء َعِن اْبِن َعبهاٍس َمْرفُوًعا اُج ْبُن أَْرطَاةَ الَ   { ج }   . َوقَْد قِيَل َعِن اْلَحجه َواْلَحجه

أَنههُ َخَرَج َمَعهُ في بَْعِض   : َوُرِوَى َعْن أَبِى بَْكَرةَ َوُرِوَى َعْن أَبِى بَْكَرةَ َمْرفُوًعا  . يُْحتَجُّ بِهِ 

ْخبََرنَا ُعَمِرِه فَما قَطََع التهْلبِيَةَ َحتهى اْستَلََم اْلَحَجَر َوإِْسنَاُدهُ َضِعيٌف أَْخبََرنَا أَبُو َسْعٍد اْلَمالِينِىُّ أَ 

ْحَمِن ْبُن أَبُو أَْحَمَد بْ  ثَنَا َعْبُد الره ثَنَا َعْمُرو ْبُن َمالٍِك َحده ُد ْبُن َعْبَدةَ َحده ثَنَا ُمَحمه ُن َعِدىٍّ َحده

ْحَمِن ْبِن أَ  ِه َعْبِد الره ْحَمِن ْبِن أَبِى بَْكَرةَ َعْن َجدِّ اِر ْبِن َعْبِد الره ثَنَا بَْحُر ْبُن َمره بِى ُعْثَماَن َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم َخَرَج في بَْعِض ُعَمِرِه َوَخَرْجُت َمَعهُ   : أَبِيهِ  بَْكَرةَ َعنْ  أَنه َرُسوَل َّللاه

ُ أَْعلَمُ   . فََما قَطََع التهْلبِيَةَ َحتهى اْستَلََم اْلَحَجرَ     . هََذا إِْسنَاٌد َغْيُر قَِوىٍّ َوَّللاه

َواٌف َواِحٌد َوَسْعٌى َواِحٌد بَْعَد َعَرفَةَ فَإِْن َكانَا قَْد َسَعيَا اْلُمْفَرِد َواْلقَاِرِن يَْكفِيِهَما طَ   : باب

  بَْعَد طََواِف اْلقُُدوِم اْقتََصَرا َعلَى الطهَواِف بِاْلبَْيِت بَْعَد َعَرفَةَ َوتََحلهالَ 

ثَنَا َعبهاُس َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحمَ   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  فهاُر َحده ُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

ثَنَا َمالٌِك َعِن اْبِن ِشهَاٍب َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا  ثَنَا إِْسَماِعيُل َحده األَْسفَاِطىُّ َحده

ِة اْلوَ   : عنها أَنههَا قَالَتْ  ِ صلى َّللا عليه وسلم فِى َحجه َداِع فَأَهْلَْلنَا بُِعْمَرٍة َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َمْن َكاَن َمَعهُ هَْدٌى فَْليُِهله بِاْلَحجِّ َمَع اْلُعْمَرِة ثُمه الَ  )   : فَقَاَل َرُسوُل َّللاه

فَا فَقَِدْمُت َوأَنَا َحائٌِض فَلَْم أَطُْف بِالْ   : قَالَتْ   . يَِحله َحتهى يَِحله ِمْنهَُما َجِميًعا بَْيِت َوالَ بِالصه

ِ صلى َّللا عليه وسلم فَقَالَ  اْنقُِضى َرْأَسِك َواْمتَِشِطى   : َواْلَمْرَوِة فََشَكْوُت َذلَِك إِلَى َرُسوِل َّللاه

ا قََضْينَا اْلَحجه أَْرَسلَنِى َمَع َعبْ   : قَالَتْ   . َوأَِهلِّى بِاْلَحجِّ َوَدِعى اْلُعْمَرةِ  ْحَمِن ْبِن فَفََعْلُت فَلَمه ِد الره

فَطَاَف الهِذيَن َكانُوا أَهَلُّوا   : قَالَتْ   . هَِذِه َمَكاَن ُعْمَرتِكِ   : أَبِى بَْكٍر إِلَى التهْنِعيِم فَاْعتََمْرُت فَقَالَ 

فَا َواْلَمْرَوِة ثُمه َحلُّوا ثُمه طَافُوا طََوافًا آَخَر بَ  ْعَد َما َرَجُعوا ِمْن ِمنًى بِاْلُعْمَرِة بِاْلبَْيِت َوبَْيَن الصه

ا الهِذيَن َكانُوا َجَمُعوا بَْيَن اْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة فَإِنهَما طَافُوا طََوافًا َواِحًدا ِهْم، َوأَمه    . لَِحجِّ

ِحيِح َعْن إِْسَماِعيَل ْبِن أَبِى أَُوْيسٍ  ِ   . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه  اْلَحافِظُ َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  اِرِمىُّ َحده ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الده ِد ْبِن ُعْبُدوٍس َحده أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه

ِ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن إِ  ْسَحاَق أَْخبََرنَا اْلقَْعنَبِىُّ فِيَما قََرأَ َعلَى َمالٍِك َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه
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ثَنَا يَْحيَى ْبُن يَْحيَى قَاَل قََرْأُت َعلَى َمالٍِك فََذَكَر اْلَحِديَث بِنَْحِوهِ  وَرَواهُ   . إِْسَماِعيُل ْبُن قُتَْيبَةَ َحده

ِحيِح َعِن اْلقَْعنَبِىِّ وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى    . اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

افِِعىُّ َواْبُن بَُكْيٍر َعْن َمالٍِك َكَذلَِك َوَزاَداَوَروَ  ا الهِذيَن أَهَلُّوا بِاْلَحجِّ أَْو َجَمُعوا اْلَحجه   : اهُ الشه َوأَمه

افِِعىِّ فَفِى ِرَوايَِة الُْمَزنِىِّ َعْنهُ   . َواْلُعْمَرةَ فَإِنهَما طَافُوا طََوافًا َواِحًدا ا َحِديُث الشه ا َحِديُث وَ   . أَمه أَمه

ا َحِديُث اْبِن بَُكْيٍر فَأَْخبََرنَاهُ أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبنُ  َجْعفٍَر  اْبِن بَُكْيٍر َوأَمه

ثَنَا َمالٌِك فََذَكَرهُ  ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر َحده ُد ْبُن إِْبَراِهيَم َحده ثَنَا ُمَحمه    . َحده

ْعَى بَْيَن   : َما أََراَدْت َعائَِشةُ رضي َّللا عنها بِقَْولِهَا فِيِهمْ َوإِنه  أَنههُْم إِنهَما طَافُوا َطَوافًا َواِحًدا السه

ِ األَْنَصاِرىِّ  فَا َواْلَمْرَوِة َوَذلَِك بَيٌِّن في ِرَوايَِة َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه ِ   . الصه  أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َحده ُد ْبُن   : أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا يَْحيَى ْبُن أَبِى طَالٍِب أَْخبََرنَا َعْبُد اْلَوههاِب ْبُن َعطَاٍء أَْخبََرنَا اْبُن ُجَرْيٍج عَ  ْن يَْعقُوَب َحده

ِ أَنههُ قَالَ  بَْيِر َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه لَْم يَطُِف النبي صلى َّللا عليه وسلم َوالَ أَْصَحابُهُ   : أَبِى الزُّ

لَ  فَا َواْلَمْرَوِة إاِله طََوافًا َواِحًدا طََوافَهُ األَوه ِحيِح ِمْن َحِديِث   . بَْيَن الصه أَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم في الصه

ِد ْبِن بَْكٍر َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ يَحْ     . يَى اْلقَطهاِن َوُمَحمه

َوهََذا ألَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم َكاَن ُمْفِرًدا فِيَما نَْعلَُم َوبَْعُض أَْصَحابِِه َكانُوا قَاِرنِيَن 

ا عَ  ُ َوأَمه ا َعائَِشةُ َرِضَى َّللاه ائَِشةُ رضي َّللا عنها فََكانَْت فَاْقتََصُروا َعلَى َسْعٍى َواِحٍد َوأَمه

فَا َواْلَمْرَوِة قَْبَل َعَرفَةَ فَطَ  افَْت قَاِرنَةٌ بِإِْدَخاِل اْلَحجِّ َعلَى اْلُعْمَرِة َولَْم تَطُْف بِاْلبَْيِت َوالَ بِالصه

ِ صلى  فَا َواْلَمْرَوِة فَقَاَل لَهَا َرُسوُل َّللاه َّللا عليه وسلم َما أَْخبََرنَاهُ بَْعَد َذلَِك بِاْلبَْيِت َوبَْيَن الصه

دٍ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو ُمَحمه دٍ   : أَبُو َعْبِد َّللاه ِ ْبُن يُوُسَف األَْصبَهَانِىُّ قَاالَ أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه َعْبُد   : َعْبُد َّللاه

ثَنَا أَبُو يَ  ةَ َحده ِد ْبِن إِْسَحاَق اْلفَاِكِهىُّ بَِمكه ِ ْبُن ُمَحمه ثَنَا َخالهُد ْبُن يَْحيَى َّللاه ةَ َحده ْحيَى ْبُن أَبِى َمَسره

ِ ْبِن أَبِى نَِجيٍح َعْن ُمَجاِهٍد َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن نَافٍِع َعْن َعْبِد َّللاه   : َحده

 ِ يَْجِزيِك  )   :  صلى َّللا عليه وسلمأَنههَا َحاَضْت بَِسِرَف َوطَهَُرْت بَِعَرفَةَ فَقَاَل لَهَا َرُسوُل َّللاه

ِك َوُعْمَرتِكِ  فَا َواْلَمْرَوِة لَِحجِّ    . طََواٌف َواِحٌد بَْيَن الصه

ِحيِح َعِن اْلُحلَْوانِىِّ َعْن َزْيِد ْبِن اْلُحبَاِب َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن نَافِعٍ  أَْخبََرنَا أَبُو   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  َزَكِريها بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن   : ْبُن أَبِى إِْسَحاَق َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا الره ُمَحمه

افِِعىُّ أَْخبََرنَا ُمْسلٌِم َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعطَاٍء أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم قَاَل  أَْخبََرنَا الشه

ِك َوُعْمَرتِكِ طََوا  : لَِعائَِشةَ  فَا َواْلَمْرَوِة يَْكفِيِك لَِحجِّ َوبِإِْسنَاِدِه قَاَل أَْخبََرنَا   . فُِك بِاْلبَْيِت َوبَْيَن الصه

افِِعىُّ أَْخبََرنَا اْبُن ُعيَْينَةَ َعِن اْبِن أَبِى نَِجيٍح َعْن َعطَ  افِِعىُّ َوبِإِْسنَاِدِه قَاَل أَْخبََرنَا الشه اٍء َعْن الشه

افِِعىُّ َوُربهَما قَاَل ُسْفيَاُن َعْن َعطَاٍء َعْن   . ئَِشةَ َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم ِمْثلَهُ َعا قَاَل الشه

ْيخُ   . أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم قَاَل لَِعائَِشةَ   : َعائَِشةَ َوُربهَما قَاَل َعْن َعطَاءٍ  َرَواهُ   : قَاَل الشه

   . ْن ُسْفيَاَن َمْوُصوالً اْبُن أَبِى ُعَمَر عَ 
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ُد ْبُن َصالِِح ْبِن هَانٍِئ َوإِْبَراِهيُم ْبُن ِعْصمَ  ثَنَا ُمَحمه ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ةَ ْبِن أَْخبََرنَا ُمَحمه

ثَنَا السهِرىُّ  ْحَمِن قَالُوا َحده ُد ْبُن اْلقَاِسِم ْبِن َعْبِد الره ثَنَا ُموَسى ْبُن  إِْبَراِهيَم َوُمَحمه ْبُن ُخَزْيَمةَ َحده

ثَنَا اْبُن طَاُوٍس َعْن أَبِيِه َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها ثَنَا ُوهَْيٌب َحده أَنههَا أَهَلهْت   : إِْسَماِعيَل َحده

ا َوقَْد أَهَلهْت بِاْلَحجِّ فَقَاَل بُِعْمَرٍة فََجاَءْت َولَْم تَطُْف بِاْلبَْيِت َحتهى َحاَضْت فَنََسَكِت اْلَمنَاِسَك ُكلههَ 

ِك َوُعْمَرتِكِ  )   : لَهَا النبي صلى َّللا عليه وسلم فَأَبَْت فَبََعَث بِهَا َمَع َعْبِد   . يََسُعِك طََوافُِك لَِحجِّ

ْحَمِن إِلَى التهْنِعيِم فَاْعتََمَرْت بَْعَد اْلَحجِّ     . الره

ِحيِح َعنْ  ِد ْبِن َحاتٍِم َعْن بَْهِز ْبِن أََسٍد َعْن ُوهَْيبٍ  َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد   . ُمَحمه

ثَنَا هَا ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن إِْسَحاَق َحده ْيبَانِىُّ َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب الشه ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا ُمَحمه ُروُن ْبُن َّللاه

ِ َوأَْخبََرنَا ثَنَا  َعْبِد َّللاه ِ قَاَل َوأَْخبََرنِى أَبُو أَْحَمَد اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َعُروبَةَ َحده أَبُو َعْبِد َّللاه

بَْيِر أَنه  ثَنَا اْبُن ُجَرْيٍج أَْخبََرنِى أَبُو الزُّ ُد ْبُن بَْكٍر َحده ثَنَا ُمَحمه هُ َسِمَع اْلفَْضُل ْبُن يَْعقُوَب قَاالَ َحده

  . َما لَِك تَْبِكينَ   : َدَخَل النبي صلى َّللا عليه وسلم َعلَى َعائَِشةَ َوِهَى تَْبِكى فَقَالَ   : ولُ َجابًِرا يَقُ 

  : قَالَ   . أَْبِكى أَنه النهاَس َحلُّوا َولَْم أَْحلِْل َوطَافُوا بِاْلبَْيِت َولَْم أَطُْف َوهََذا اْلَحجُّ قَْد َحَضرَ   : قَالَتْ 

ى إِنه هََذا أَْمرٌ  ُ َعلَى بَنَاِت آَدَم فَاْغتَِسلِى َوأَِهلِّى بِاْلَحجِّ ثُمه ُحجِّ ا   : قَالَتْ   . َكتَبَهُ َّللاه فَفََعْلُت َذلَِك فَلَمه

ِك َوُعَمَرتِكِ   : طَهَْرُت قَالَ  فَا َواْلَمْرَوِة ثُمه قَْد َحلَْلِت ِمْن َحجِّ   : فَقَالَت  . طُوفِى بِاْلبَْيِت َوبَْيَن الصه

ِ إِنِّى أَِجُد في نَْفِسى ِمْن ُعْمَرتِى أَنِّى لَْم أَُكْن طُْفُت َحتهى َحَجْجُت فَقَالَ  اْذهَْب   : يَا َرُسوَل َّللاه

ْحَمِن فَأَْعِمْرهَا ِمَن التهْنِعيمِ     . بِهَا يَا َعْبَد الره

ِد ْبِن َحاتٍِم َوَعْبِد بْ  ِحيِح َعْن ُمَحمه ِد ْبِن بَْكرٍ َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه َوأَْخبََرنَا أَبُو   . ِن ُحَمْيٍد َعْن ُمَحمه

ثَنَا أَبُو بَْكرٍ  ِ اْلَحافِظُ َحده أَْحَمُد ْبُن َسْلَماَن ْبِن اْلَحَسِن اْلفَقِيهُ بِبَْغَداَد إِْمالًَء ِمْن أَْصِل   : َعْبِد َّللاه

ُد ْبُن َغالِِب ْبِن َحْرٍب  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا ُمَعاُذ ْبُن ِكتَابِِه َحده اَن َمالُِك ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد َحده ثَنَا أَبُو َغسه َحده

بَْيِر َعْن َجابِرٍ  اِق َعْن أَبِى الزُّ ثَنِى أَبِى َعْن َمطٍَر اْلَوره أَنه َعائَِشةَ رضي َّللا عنها   : ِهَشاٍم َحده

ِة النبي صلى َّللا عليه وسلم أَهَلهْت بُِعْمَرٍة  ا َكانَْت بَِسِرَف َحاَضْت فَاْشتَده َذلَِك في َحجه فَلَمه

ا   . إِنهَما أَْنِت ِمْن بَنَاِت آَدَم يُِصيبُِك َما أََصابَهُم )   : َعلَْيهَا فَقَاَل النبي صلى َّللا عليه وسلم فَلَمه

 ِ ا  ) قَِدَمِت اْلبَْطَحاَء أََمَرهَا نَبِىُّ َّللاه قََضْت نُُسَكهَا َوَجاَءْت إِلَى اْلَحْصبَاِء فَأَهَلهْت بِاْلَحجِّ فَلَمه

ِك َوُعْمَرتَكِ  )   : أََراَدْت أَْن تَْعتَِمَر فَقَاَل لَهَا النبي صلى َّللا عليه وسلم   . إِنهِك قَْد قََضْيِت َحجه

ْىَء تَابََعهَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم َرُجالً َسْهالً إَِذا هَِويَِت الشه ا َعلَْيِه قَاَل َمطٌَر َوَكاَن َرُسوُل َّللاه

بَْيرِ  ْت َصنََعْت َكَما َصنََعتْ   : قَاَل أَبُو الزُّ    . َوَكانَْت َعائَِشةُ رضي َّللا عنها إَِذا َحجه

اَن َمالِِك ْبِن َعْبِد الَْواِحدِ  ِحيِح َعْن أَبِى َغسه    . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ِ اْلَحافِظُ  ثَنَا  أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفيَاَن َحده أَْخبََرنِى أَبُو بَْكِر ْبُن َعْبِد َّللاه

ِ َعْن نَافٍِع قَالَ  ثَنَا ُعبَْيُد َّللاه ثَنَا أَبِى َحده ِ ْبِن نَُمْيٍر َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه أََراَد اْبُن ُعَمَر اْلَحجه   : ُمَحمه

ِ فَقَاالَ ِحيَن نََزَل اْلَحجه  بَْيِر فََكلهَمهُ اْبنَاهُ َسالٌِم َوَعْبُد َّللاه َك أَْن الَ تَُحجه اْلَعاَم   : اُج بِاْبِن الزُّ الَ يَُضرُّ

ْيِت إِْن ِحيَل بَْينِى َوبَْيَن اْلبَ   : قَالَ   . إِنها نََخاُف أَْن يَُكوَن بَْيَن النهاِس قِتَاٌل فَيَُحاَل بَْينََك َوبَْيَن اْلبَْيتِ 
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ِ صلى َّللا عليه وسلم ِحيَن َحالَْت ُكفهاُر قَُرْيٍش بَْينَهُ َوبَْيَن  فََعْلُت َكَما فََعْلنَا َمَع َرُسوِل َّللاه

َجَرِة فَلَبهى بِعُ  ْمَرٍة اْلبَْيِت فََحلََق َوَرَجَع َوإِنِّى أُْشِهُدُكْم أَنِّى قَْد أَْوَجْبُت ُعْمَرةً ثُمه َخَرَج إِلَى الشه

َما أَْمُرهَُما إاِله َواِحٌد إِْن ِحيَل بَْينِى َوبَْيَن اْلُعْمَرِة ِحيَل   : تهى إَِذا أَْشَرَف بِظَْهِر اْلبَْيداِء قَالَ حَ 

ةً َمَع ُعْمَرتِى قَاَل َولَْيَس َمَعهُ يَْوَمئٍِذ هَْدٌى فَسَ   ارَ بَْينِى َوبَْيَن اْلَحجِّ اْشهَُدوا أَنِّى قَْد أَْوَجْبُت َحجه

َما طََوافًا َحتهى بَلََغ قَُدْيَد اْبتَاَع بِهَا هَْديًا فَقَلهَدهُ َوأَْشَعَرهُ َوَساقَهُ َمَعهُ َحتهى إَِذا َدَخَل َمكهةَ طَاَف لَهُ 

فَا َواْلَمْرَوِة َوَكاَن يَقُولُ  طََواٌف َواِحٌد  َمْن َجَمَع بَْيَن اْلَحجِّ َوالُْعْمَرِة َكفَاهُ   : َواِحًدا بِاْلبَْيِت َوبِالصه

   . َولَْم يَِحله َحتهى يَِحله ِمْنهَُما َجِميًعا

ِ ْبِن نَُمْيرٍ  ِد ْبِن َعْبِد َّللاه ِحيِح َعْن ُمَحمه أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا َعبهاسُ  َراَوْرِدىُّ ح  أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد َحده ثَنَا الده ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن َحْمَزةَ َحده األَْسفَاِطىُّ َحده  

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ َحده  ثَنَا َوأَْخبََرنَا أَبُو طَاِهٍر اْلفَقِيهُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َحده

َغانِىُّ  ُد ْبُن إِْسَحاَق الصه ِد ْبِن ِعيَسى َوأَْحَمُد ْبُن أَبِى بَْكٍر اْلَمَدنِىُّ ُمَحمه ثَنَا يَْعقُوُب ْبُن ُمَحمه َحده

ِ صلى َّللا ِ َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه َراَوْرِدىُّ َعْن ُعبَْيِد َّللاه ثَنَا الده  قَاالَ َحده

  . جِّ َواْلُعْمَرِة طَاَف لَهَُما طََوافًا َواِحًدا َوَسَعى لَهَُما َسْعيًا َواِحًداَمْن َجَمَع بَْيَن اْلحَ  )   : عليه وسلم

   . َولَْم يَِحله َحتهى يَِحله ِمْنهَُما َجِميًعا  : َزاَدا في ِرَوايَتِِهَما

ِ َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم ينَا في َحِديِث َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه َخلَِت اْلُعْمَرةُ في دَ  )   : َوُروِّ

َوقِيَل في َمْعنَاهُ َدَخلَْت في أَْجَزاِء أَْفَعاِل اْلَحجِّ فَاتهَحَدتَا في اْلَعَمِل فاَلَ   . اْلَحجِّ إِلَى يَْوِم اْلقِيَاَمةِ 

ْعُى َكَما الَ يُْحِرُم لَهُ  َما إاِله إِْحَراًما يَطُوُف اْلقَاِرُن أَْكثََر ِمْن طََواٍف َواِحٍد لَهَُما َوَكَذلَِك السه

ٍد   . َواِحدا ٍد َعْن َجْعفَِر ْبِن ُمَحمه افِِعىُّ في اْلقَِديِم َعْن َرُجٍل أَظُنُّهُ إِْبَراِهيَم ْبَن ُمَحمه َوَرَوى الشه

ى يَطُوُف طََوافَْيِن َويَْسعَ   : َعْن أَبِيِه َعْن َعلِىِّ ْبِن أَبِى طَالٍِب رضي َّللا عنه قَاَل في اْلقَاِرنِ 

فَا َواْلَمرْ  افِِعىُّ َوهََذا َعلَى َمْعنَى قَْولِنَا يَْعنِى يَطُوُف ِحيَن يَْقَدُم بِاْلبَْيِت َوبِالصه َوِة َسْعيًا قَاَل الشه

يَاَرِة َوقَاَل بَْعُض النهاِس َعلَْيِه طََوافَاِن َوَسْعيَاِن َواْحتَجه فِيِه بِِرَوايَةٍ   ثُمه يَطُوُف بِاْلبَْيِت لِلزِّ

ينَاهُ َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم    . َضِعيفٍَة َعْن َعلِىٍّ َوَجْعفٍَر يَْرِوى َعْن َعلِىٍّ قَْولَنَا َوقَْد ُروِّ

ْيُخ أََصحُّ َما ُرِوَى في الطهَوافَْيِن َعْن َعلِىٍّ رضي َّللا عنه َما أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن  قَاَل الشه

ُد ْبُن اْلَحاِرِث اْلفَقِيهُ أَ  ثَنَا ُمَحمه ِد ْبُن َصاِعٍد َحده ثَنَا أَبُو ُمَحمه ْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُعَمَر اْلَحافِظُ َحده

ثَنَا فَُضْيُل ْبُن ِعيَاٍض َعْن َمْنُصوٍر َعْن إِْبَراِهيَم َعْن َمالِِك ْبِن اْلَحاِرِث أَْو  ُزْنبُوٍر َحده

لَقِيُت َعلِي ًا رضي َّللا عنه َوقَْد أَْهلَْلُت   : َعْن أَبِى نَْصٍر قَالَ  َمْنُصوٍر َعْن َمالِِك ْبِن اْلَحاِرثِ 

َذلَِك لَْو ُكْنَت   : قَالَ   ؟ هَْل أَْستَِطيُع أَْن أَْفَعَل َكَما فََعْلتَ   : بِاْلَحجِّ َوأَهَله هَُو بِاْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة فَقُْلتُ 

تَأُْخُذ إَِداَوةً ِمْن َماٍء فَتُفِيُضهَا َعلَْيَك ثُمه   : قَالَ   ؟ َف أَْفَعُل إَِذا أََرْدُت َذلِكَ َكيْ   : قُْلتُ   . بََدْأَت بِاْلُعْمَرةِ 

ِم تُِهلُّ بِِهَما َجِميًعا ثُمه تَطُوُف لَهَُما َطَوافَْيِن َوتَْسَعى لَهَُما َسْعيَْيِن َوالَ يَِحلُّ لََك َحَراٌم ُدوَن يَوْ 

ا اآلَن فاَلَ   : وٌر فََذَكْرُت َذلَِك لُِمَجاِهٍد قَالَ قَاَل َمْنصُ   . النهْحرِ  َما ُكنها نُْفتِى إاِله بِطََواٍف َواِحٍد فَأَمه

   . َكَذا ُرِوَى َعْن فَُضْيٍل َعْن َمْنُصورٍ   . نَْفَعلُ 
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ْعَى َوَكَذلَِك ُشْعبَةُ  َواْبُن ُعيَْينَةَ َوأَبُو نَْصٍر هََذا  َوَرَواهُ الثهْوِرىُّ َعْن َمْنُصوٍر فَلَْم يَْذُكْر فِيِه السه

يَاَرِة َوأََراَد َسْعيًا  َمْجهُوٌل فَإِْن َصحه فَيُْحتََمُل أَْن يَُكوَن اْلُمَراُد بِِه طََواَف اْلقُُدوِم َوطََواَف الزِّ

َخالِفًا َوقَْد ُرِوَى بِأََسانِيَد َواِحًدا َعلَى َما َرَواهُ الثهْوِرىُّ َوَصاِحبَاهُ فاَلَ يَُكوُن لِِرَوايَِة َجْعفٍَر مُ 

ِضَعاٍف َعْن َعلِىٍّ رضي َّللا عنه َمْوقُوفًا َوَمْرفُوًعا قَْد َذَكْرتُهُ في الِْخالَفِيهاِت َوَمَداُر َذلَِك 

ادُ   { ج }   . َعلَى اْلَحَسِن ْبِن ُعَماَرةَ َوَحْفِص ْبِن أَبِى َداُودَ  ِ َوَحمه ْبُن َعْبِد  َوِعيَسى ْبُن َعْبِد َّللاه

ِ التهْوفِيقُ  ا َرَوْوهُ ِمْن َذلَِك َوبِاّلِله ْحَمِن َوُكلُّهُْم َضِعيٌف الَ يُْحتَجُّ بَِشْىٍء ِممه    . الره

  اْلُمْفِرِد يُقِيُم َعلَى إِْحَراِمِه َحتهى يَتََحلهَل ِمْنهَ يَْوَم النهْحِر َوَكَذلَِك اْلقَاِرنِ   : باب

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو بَْكرٍ أَْخبََرنَا أَبُو عَ  يَْحيَى ْبُن   : أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َوأَبُو َزَكِريها  : ْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو الَْعبهاسِ  ِ ْبِن َعْبِد   : إِْبَراِهيَم اْلُمَزكِّى قَالُوا َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنَا َعلِىُّ ا ِ اْلَحافِظُ َحده ْبُن  ْلَحَكِم أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب قَاَل أَْخبََرنِى َمالٌِك ح وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا يَْحيَى ْبُن يَْحيَى قَاَل  ٍد قَاالَ َحده ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن َعلِىٍّ َوُموَسى ْبُن ُمَحمه ِعيَسى اْلِحيِرىُّ َحده

ْحَمِن ْبِن نَْوفٍَل َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعائَِشةَ   : قََرْأُت َعلَى َمالٍِك َعْن أَبِى األَْسَودِ  ِد ْبِن َعْبِد الره ُمَحمه

ِة اْلَوَداِع   : رضي َّللا عنها أَنههَا قَالَتْ  ِ صلى َّللا عليه وسلم َعاَم َحجه َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاه

ِ صلى فَِمنها َمْن أَهَله  بُِعْمَرٍة َوِمنها َمْن أَهَله بَِحجٍّ َوُعْمَرٍة َوِمنها َمْن أَهَله بِاْلَحجِّ َوأَهَله َرُسوُل َّللاه

ا َمْن أَهَله بَِحجٍّ أَْو َجَمَع اْلَحجه َواْلعُ  ا َمْن أَهَله بُِعْمَرٍة فََحله َوأَمه ْمَرةَ َّللا عليه وسلم بِاْلَحجِّ فَأَمه

   . لَْفظ َحِديِث يَْحيَى ْبِن يَْحيَى  . ِحلُّوا َحتهى َكاَن يَْوَم النهْحرِ فَلَْم يَ 

ِحيِح َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى َوأَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ َعِن اْلقَْعنَبِىِّ َوَغْيِرِه َعْن  َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

   . ْبلَهُ َدلِيٌل َعلَى هََذاَمالٍِك َوفِى األََحاِديِث الهتِى َمَضْت في اْلبَاِب قَ 

ةَ   : باب   ااِلْستِْكثَاِر ِمَن الطهَواِف بِاْلبَْيِت َما َداَم بَِمكه

ثَنَا أَبُ  ثَنَا يُونُُس ْبُن َحبِيٍب َحده ِ ْبُن َجْعفٍَر َحده و َداُوَد أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن فُوَرَك أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه

ثَنَا هَمه  ِ ْبِن ُعبَْيِد ْبِن ُعَمْيٍر َعْن أَبِيِه َعِن اْبِن ُعَمَر َحده ائِِب َعْن َعْبِد َّللاه اٌم َعْن َعطَاِء ْبِن السه

ِ صلى َّللا عليه وسلم يَقُولُ  َمْن طَاَف بِاْلبَْيِت َسْبًعا يُْحِصيِه ُكتِبَْت لَهُ   : قَاَل َسِمْعُت َرُسوَل َّللاه

ثَنَا أَبُو   . ُمِحيَْت َعْنهُ َسيِّئَةٌ َوُرفَِعْت لَهُ بِِه َدَرَجةٌ َوَكاَن لَهُ َعْدَل َرقَبَةٍ بُِكلِّ ُخْطَوٍة َحَسنَةً وَ  َوَحده

ثَنَا أَبُو اْلَحَسنِ   : اْلَحَسنِ  دٍ   : َوَحده ُد ْبُن اْلُحَسْيِن اْلَعلَِوىُّ أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه ِد   : ُمَحمه ِ ْبُن ُمَحمه َعْبُد َّللاه

ثَنِى إِْبَراِهيُم ْبنُ  ْبنِ  ثَنِى أَبِى َحده ِ َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َحْفِص ْبِن َعْبِد َّللاه  ُشَعْيٍب اْلبَْزَمْهَرانِىُّ َحده

ِ ْبِن  ِ ْبِن ُعبَْيِد ْبِن ُعَمْيٍر اللهْيثِىِّ َعْن َعْبِد َّللاه ائِِب َعْن َعْبِد َّللاه َمَر عُ طَْهَماَن َعْن َعطَاِء ْبِن السه

ِ صلى َّللا عليه وسلم يَقُولُ  َمْن طَاَف َسْبًعا َوَرَكَع   : ْبِن اْلَخطهاِب قَاَل َسِمْعُت َرُسوَل َّللاه

لَْم يَْذُكْر في إِْسنَاِدِه أَبَاهُ َواْختُلَِف فِيِه َعلَى َعطَاٍء فَبَْعُضهُْم َذَكَرهُ   . َرْكَعتَْيِن َكانَْت َكَعتَاِق َرقَبَةٍ 

أَْخبََرنَا أَبُو نَْصِر ْبُن قَتَاَدةَ َوأَبُو بَْكٍر اْلفَاِرِسىُّ قَاالَ أَْخبََرنَا أَبُو   . ْعُضهُْم لَْم يَْذُكْرهُ َعْنهُ َوبَ 

ثَنَا يَْحيَى ْبُن يَْحيَى أَْخبََرنَا هَُشْيٌم َعْن َعطَاِء بْ  ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن َعلِىٍّ َحده ِن َعْمِرو ْبُن َمطٍَر َحده

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n95&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n95&p1#TOP
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ا ِ ْبِن ُعبَْيِد ْبِن ُعَمْيٍر أَنههُ َسِمَع أَبَاهُ يَقُوُل اِلْبِن ُعَمرَ السه َما لي أََراَك الَ تَْستَلُِم   : ئِِب َعْن َعْبِد َّللاه

ْكنَْيِن َوالَ تَْستَلُِم َغْيَرهَُما ِ صلى َّللا  : قَالَ   ؟ إاِله هََذْيِن الرُّ  عليه إِْن أَْفَعْل فَإِنِّى َسِمْعُت َرُسوَل َّللاه

َمْن طَاَف   : قَاَل َوَسِمْعتُهُ يَقُولُ   : قَاَل َوَسِمْعتُهُ يَقُولُ   . إِنه اْستاِلََمهَُما يَُحطُّ اْلَخطَايَا  : وسلم يَقُولُ 

ُ لَهُ  بِهَا َحَسنَةً ُسبُوًعا َوَصلهى َرْكَعتَْيِن فَلَهُ بَِعْدِل َرقَبٍَة َوَمْن َرفََع قَِدًما َوَوَضَع أُْخَرى َكتََب َّللاه

َوهََذا يَُدلُّ َعلَى أَنههَُما َجِميًعا َسِمَعاهُ األَُب   . َوَحطه لَهُ بِهَا َعْنهُ َخِطيئَةً َوَرفََع لَهُ بِهَا َدَرَجةً 

   . َوااِلْبنُ 

دٍ  ثَنَا أَبُو ُمَحمه ِ ْبُن يُوُسَف إِْمالًَء َوأَبُو طَاِهٍر اْلفَقِيهُ َوأَ   : َحده بُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو َعْبُد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ثَنَا   : قَِراَءةً قَالُوا َحده َغانِىُّ َحده ُد ْبُن إِْسَحاَق الصه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ِ ْبِن أَبِى  ُد ْبُن إِْسَحاَق َعْن َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه ِ ْبِن بَابَاْه قَاَل يَْعلَى ْبُن ُعبَْيٍد َحده نَِجيٍح َعْن َعْبِد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم يَقُولُ  الَ أَْعِرفَنه يَا   : َسِمْعُت ُجبَْيَر ْبَن ُمْطِعٍم يَقُوُل َسِمْعُت َرُسوَل َّللاه

   . ْو نَهَارٍ بَنِى َعْبِد َمنَاٍف َما َمنَْعتُْم طَائِفًا يَطُوُف بِهََذا اْلبَْيِت َساَعةً ِمْن لَْيٍل أَ 

  اْلقَْرِن بَْيَن األََسابِيعِ   : باب

ثَنَا اْلَمْعَمِرىُّ   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  فهاُر َحده َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

ثَنَا هُدْ  اُر قَاالَ َحده ٍد التهمه ُد ْبُن ُمَحمه اُم ْبُن يَْحيَى َعْن قَتَاَدةَ َعْن ِعْكِرَمةَ َعِن َوُمَحمه ثَنَا هَمه بَةُ َحده

أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم طَاَف َسْبًعا ثُمه طَاَف َسْبًعا ألَنههُ أََحبه أَْن يََرى   : اْبِن َعبهاسٍ 

تَهُ  طَاَف َسْبًعا ألَنههُ أََحبه أَْن يََرى النهاُس أَْو طَاَف َسْبًعا وَ   : َوفِى ِرَوايَِة اْلَمْعَمِرىِّ   . النهاُس قُوه

تَهُ  أََراَد بِِه   : َوقِيلَ   . طَاَف َسْبًعا َوطَاَف َسْعيًا  : َوقَْد قَاَل َغْيُرهُ في هََذا اْلَمْتنِ   . يُِرَى النهاَس قُوه

فَا َواْلَمْرَوِة فاَلَ  ُ أَْعلَمُ طَاَف َسْبًعا بِاْلبَْيِت َوَسْبًعا بَْيَن الصه أَْخبََرنَا   .  يَُكوُن َمْدَخلُهُ هََذا اْلبَاَب َوَّللاه

ِد ْبُن يُوُسَف أَْخبََرنَا أَبُو إِْسَحاقَ  ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َعلِىٍّ   : أَبُو ُمَحمه ةَ َحده إْبَراِهيُم ْبُن فَِراٍس بَِمكه

ثَنَا ِعيَسى ْبُن يُ  ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َجنَاٍب َحده ْهِرىِّ َحده ونَُس َعْن َعْبِد السهالَِم ْبِن أَبِى اْلَجنُوِب َعِن الزُّ

طَاَف النبي صلى َّللا عليه وسلم   : َعْن أَبِى َسلََمةَ َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ رضي َّللا عنه قَالَ 

َعاٍت يَُسلُِّم في ُكلِّ َرْكَعتَْيِن بِاْلبَْيِت ثاَلَثَةَ أَْسبَاٍع َجِميًعا ثُمه أَتَى اْلَمقَاَم فََصلهى َخْلفَهُ ِسته َركَ 

َغانِىُّ   . أََراَد أَْن يَُعلَِّمنَا  : قَاَل أَبُو هَُرْيَرةَ   . يَِمينًا َوِشَماالَ  ُد ْبُن إِْسَحاَق َعْن أَْحَمَد   : َخالَفَهُ الصه ُمَحمه

   . ْبِن َجنَاٍب في إِْسنَاِدهِ 

ِ اْلَحافِ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ْيَرفِىُّ قَاالَ َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب   : ظُ َوأَبُو َسِعيٍد الصه ُمَحمه

ثَنَا ِعيَسى ْبُن يُونَُس َعْن َعْبِد السهالَِم بْ  ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َجنَاٍب َحده ُد ْبُن إِْسَحاَق َحده ثَنَا ُمَحمه ِن َحده

ْهرِ  ِ َعْن أَبِيِه قَالَ أَبِى اْلَجنُوِب َعِن الزُّ طُْفُت َمَع ُعَمَر ْبِن اْلَخطهاِب   : ىِّ َعْن َسالِِم ْبِن َعْبِد َّللاه

ا أَْتَمْمنَا َدَخْلنَا في الثهانِى فَقُْلنَا لَهُ  إِنِّى لَْم أَْوهَْم َولَِكنِّى َرأَْيُت   : إِنها قَْد أَْتَمْمنَا قَالَ   : بِاْلبَْيِت فَلَمه

 ِ َص في   .  صلى َّللا عليه وسلم يَقِْرُن فَأَنَا أُِحبُّ أَْن أَْقِرنَ َرُسوَل َّللاه لَْيَس هََذا بِاْلقَِوىِّ َوقَْد َرخه

   . َذلَِك اْلِمْسَوُر ْبُن َمْخَرَمةَ َوَعائَِشةُ َوَكِرهَ َذلَِك اْبُن ُعَمرَ 
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ابِِع ِمْن ِذى اْلُخطَِب الهتِى يُْستََحبُّ لإِِلَماِم أَْن يَأْتَِى بِهَ   : باب لِهَا يَْوَم السه ا في اْلَحجِّ أَوه

ةَ  ِة بَِمكه   اْلِحجه

ثَنَا ُمَحمه  ِد ْبِن َجْعفٍَر اْلُجلُوِدىُّ َحده ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

دُ  ثَنَا ُمَحمه ةَ َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقبَةَ َعْن نَافٍِع  إِْسَماِعيَل ْبِن ِمْهَراَن َحده ثَنَا أَبُو قُره ْبُن يُوُسَف َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم إَِذا َكاَن قَْبَل   : َعِن اْبِن ُعَمَر رضي َّللا عنه قَالَ  َكاَن َرُسوُل َّللاه

ِد ْبِن اْلَحاِرِث   : بُو بَْكرٍ أَْخبََرنَا أَ   . التهْرِويَِة َخطََب النهاَس فَأَْخبََرهُْم بَِمنَاِسِكِهمْ  أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه

ُد ْبُن َصالٍِح الطه  ثَنَا ُمَحمه ْيِخ األَْصبَهَانِىُّ َحده ِد ْبُن َحيهاَن أَبُو الشه بَِرىُّ اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه

ةَ َعِن اْبِن ُجَرْيٍج  ثَنَا أَبُو قُره ثَنَا أَبُو ُحَمةَ َحده ِ ْبُن ُعْثَماَن ْبِن ُخثَْيٍم َعْن أَبِى َحده أَْخبََرنِى َعْبُد َّللاه

ِ رضي َّللا عنه بَْيِر َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم ِحيَن َرَجَع   : الزُّ

ا بََعَث أَبَا بَْكٍر رضي َّللا عنه َعلَى اْلَحجِّ فَأَْقبَْلنَا َمَعهُ َحتهى إَِذا كُ  ْبِح فَلَمه َب بِالصُّ نها بِاْلَعْرِج ثُوِّ

ْغَوةَ َخْلَف ظَْهِرِه فََوقََف َعِن التهْكبِيِر فَقَالَ  هَِذِه َرْغَوةُ نَاقَِة َرُسوِل   : اْستََوى لِلتهْكبِيِر َسِمَع الره

ِ صلى َّللا عل ِ صلى َّللا عليه وسلم اْلَجْدَعاِء لَقَْد بََدا لَِرُسوِل َّللاه يه وسلم فِى اْلَحجِّ فَلََعلههُ َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َعلَْيهَا فَإَِذا َعلِىٌّ رضي َّللا عنه َعلَْيهَا فَقَاَل لَهُ أَبُو  أَْن يَُكوَن َرُسوُل َّللاه

ِ صلى َّللا ع  : قَالَ   ؟ أَِميٌر أَْم َرُسولٌ   : بَْكٍر رضي َّللا عنه ليه بَْل َرُسوٌل أَْرَسلَنِى َرُسوُل َّللاه

ا َكاَن قَْبَل التهْرِويَِة بِيَوْ  ةَ فَلَمه ٍم قَاَم وسلم بِبََراَءةَ أَْقَرأُ َعلَى النهاِس في َمَواقِِف اْلَحجِّ فَقَِدْمنَا َمكه

ثَهُْم َعْن َمنَاِسِكِهْم َحتهى إَِذا فََرَغ قَاَم َعلِىٌّ رضي  أَبُو بَْكٍر رضي َّللا عنه فََخطََب النهاَس فََحده

و  عنه فَقََرأَ َعلَى النهاِس بََراَءةَ َحتهى َختََمهَا ثُمه َخَرْجنَا َمَعهُ َحتهى إَِذا َكاَن يَْوَم َعَرفَةَ قَاَم أَبُ َّللا

ثَهُْم َعْن َمنَاِسِكِهْم َحتهى إَِذا فََرَغ قَاَم َعلِىٌّ رضي َّللا  بَْكٍر رضي َّللا عنه فََخطََب النهاَس فََحده

ا َرَجَع أَبُو بَْكٍر عنه فَقََرأَ عَ  لَى النهاِس بََراَءةَ َحتهى َختََمهَا ثُمه َكاَن يَْوَم النهْحِر فَأَفَْضنَا فَلَمه

ا فََرَغ  رضي َّللا عنه َخطََب النهاَس فََحدهثَهُْم َعْن إِفَاَضتِِهْم َوَعْن نَْحِرِهْم َوَعْن َمنَاِسِكِهْم فَلَمه

َل قَاَم قَاَم َعلِىٌّ رضي َّللا عنه فَ  ا َكاَن يَْوَم النهْفِر األَوه قََرأَ َعلَى النهاِس بََراَءةَ َحتهى َختََمهَا فَلَمه

ثَهُْم َكْيَف يَْنفُِروَن َوَكْيَف يَْرُموَن فََعلهَمهُْم  أَبُو بَْكٍر رضي َّللا عنه فََخطََب النهاَس فََحده

ا فََرَغ قَاَم َعلِىٌّ رضي َّللا    .  عنه فَقََرأَ َعلَى النهاِس بََراَءةَ َحتهى َختََمهَاَمنَاِسَكهُْم فَلَمه

َد بِِه هََكَذا اْبُن ُخثَْيمٍ  ةَ ُموَسى ْبِن طَاِرٍق تَفَره    . َوَكَذلَِك َرَواهُ إِْسَحاُق ْبُن إِْبَراِهيَم َعْن أَبِى قُره

ِه إِلَى ِمنًى يَْوَم التهْرِويَِة َواإِلقَامَ   : باب   ِة بِهَا إِلَى اْلَغِد ثُمه اْلُغُدوِّ ِمْنهَا إِلَى َعَرفَةَ التهَوجُّ

اُق قَاالَ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبِْرنِى أَبُو َعْمٍرو اْلُمْقِرُئ َوأَبُو بَْكٍر اْلَوره ُد ْبُن َعْبِد َّللاه أَْخبََرنَا أَْخبََرنَا ُمَحمه

ا ثَنَا ِهَشاُم ْبُن َعمه ثَنَا َحاتُِم ْبُن اْلَحَسُن ْبُن ُسْفيَاَن َحده ٍر َوأَبُو بَْكِر ْبُن أَبِى َشْيبَةَ قَاالَ َحده

ٍد َعْن أَبِيِه قَالَ  ثَنَا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمه ِ رضي َّللا عنه   : إِْسَماِعيَل َحده َدَخْلنَا َعلَى َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه

ُروا إاِله النبي فََذَكَر اْلَحِديَث في َحجِّ النبي صلى َّللا عليه وسلم قَاَل  ثُمه َحله النهاُس ُكلُّهُْم َوقَصه

هُوا إِلَى ِمنًى أَهَلُّوا  ا َكاَن يَْوَم التهْرِويَِة َوَوجه صلى َّللا عليه وسلم َوَمْن َكاَن َمَعهُ هَْدٌى فَلَمه

ِ صلى َّللا عليه وسلم فََصلهى بِِمنًى الظُّْهَر وَ  اْلَعْصَر َواْلَمْغِرَب بِاْلَحجِّ َوَرِكَب َرُسوُل َّللاه

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n95&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n95&p1#TOP


189 

 

ْبَح ثُمه َمَكَث قَلِيالً َحتهى طَلََعِت الشهْمُس َوأََمَر بِقُبهٍة ِمْن َشَعٍر فَُضِربَْت لَهُ بِنَمِ  َرةَ َواْلِعَشاَء َوالصُّ

ِ صلى َّللا عليه وسلم َوالَ تَُشكُّ قَُرْيٌش إاِله أَنههُ َواقٌِف ِعْنَد اْلمَ  ْشَعِر اْلَحَراِم فََساَر َرُسوُل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َحتهى أَتَى  َكَما َكانَْت قَُرْيٌش تَْصنَُع في اْلَجاِهلِيهِة فَأََجاَزهُ َرُسوُل َّللاه

   . َعَرفَةَ فََوَجَد اْلقُبهةَ قَْد ُضِربَْت لَهُ بِنَِمَرةَ فَنََزَل بِهَا

ِحيِح َعْن أَبِى بَْكِر     . ْبِن أَبِى َشْيبَةَ َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو ُعْثَمانَ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ِد ْبِن َعْبَداَن   : أَْخبََرنَا ُمَحمه ِد ْبِن ُمَحمه َسِعيُد ْبُن ُمَحمه

 ِ ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا يَْحيَى   : النهْيَسابُوِرىُّ قَاالَ َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ثَنَا ُمَحمه ِد ْبِن يَْحيَى َحده ْبُن ُمَحمه

ثَنَا ُسْفيَاُن الثهْوِرىُّ َعْن َعبْ  ثَنَا إِْسَحاُق ْبُن يُوُسَف األَْزَرُق َحده ِد أَبُو َخْيثََمةَ ُزهَْيُر ْبُن َحْرٍب َحده

ِ أَْخبِْرنِى   : اْلَعِزيِز ْبِن ُرفَْيٍع قَاَل َسأَْلُت أَنََس ْبَن َمالٍِك قَاَل قُلْتُ  بَِشْىٍء َعقَْلتَهُ َعْن َرُسوِل َّللاه

فَأَْيَن َصلهى اْلَعْصَر   : قُْلتُ   . بِِمنًى  : قَالَ   ؟ صلى َّللا عليه وسلم أَْيَن َصلهى الظُّْهَر يَْوَم التهْرِويَةِ 

   . كَ اْفَعْل َكَما يَْفَعُل أَُمَراؤُ   : ثُمه قَالَ   . بِاألَْبطَحِ   : قَالَ   ؟ يَْوَم النهْفرِ 

ٍد َعْن إِْسَحاَق وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن ُزهَْيِر ْبِن  ِ ْبِن ُمَحمه ِحيِح َعْن َعْبِد َّللاه َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ   . َحْربٍ  ُد ْبُن يَ   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن َوأَبُو َزَكِريها قَاالَ َحده ْعقُوَب ُمَحمه

افِِعىُّ أَْخبََرنَا َمالٌِك ح َوأَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهرَ  بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه َجانِىُّ أَْخبََرنَا الره

ثَنَا ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر َحده ُد ْبُن إْبَراِهيَم َحده ثَنَا ُمَحمه أَنه   : َمالٌِك َعْن نَافِعٍ  أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن َجْعفٍَر َحده

ْبَح بِِمنًى ثُمه يَْغُدو  ِ ْبَن ُعَمَر َكاَن يَُصلِّى الظُّهَْر َواْلَعْصَر َواْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء َوالصُّ َعْبَد َّللاه

ا  . ِمْن ِمنًى إَِذا طَلََعِت الشهْمُس إِلَى َعَرفَةَ  فِِعىِّ ُمْختََصٌر في لَْفظُ َحِديِث اْبِن بَُكْيٍر َوَحِديُث الشه

   . اْلُغُدوِّ فَقَطْ 

  التهْلبِيَِة يَْوَم َعَرفَةَ َوقَْبلَهُ َوبَْعَدهُ َحتهى يَْرِمَى َجْمَرةَ اْلَعقَبَةِ   : باب

ثَنَا  : أَْخبََرنَا أَبُو طَاِهٍر اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  ُد ْبُن اْلُحَسْيِن اْلقَطهاُن َحده أَْحَمُد ْبُن يُوُسَف  ُمَحمه

 ِ ثَنَا َعْبُد اْلَملِِك يَْعنِى اْبَن أَبِى ُسلَْيَماَن َعْن َعطَاٍء َعْن َعْبِد َّللاه ثَنَا يَْعلَى ْبُن ُعبَْيٍد َحده ْبِن  َحده

فََجالَْت أَفَاَض النبي صلى َّللا عليه وسلم ِمْن َعَرفَاٍت َوأَُساَمةُ ِرْدفُهُ   : َعبهاٍس َعِن اْلفَْضِل قَالَ 

ا أَفَ  اَض بِِه النهاقَةُ َوهَُو َواقٌِف بَِعَرفَاٍت قَْبَل أَْن يُفِيَض َوهَُو َرافٌِع يََدْيِه الَ تَُجاِوَزاِن َرأَْسهُ فَلَمه

َزاَل َما   : َساَر َعلَى هَْيئَتِِه َحتهى أَتَى َجْمًعا ثُمه أَفَاَض ِمْن َجْمٍع َواْلفَْضُل ِرْدفُهُ فَقَاَل اْلفَْضلُ 

أَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن َحِديِث يَِزيَد ْبِن   . النبي صلى َّللا عليه وسلم يُلَبِّى َحتهى أَتَى اْلَجْمَرةَ 

لِِه َوإِنهَما َذَكَرهُ في آِخِرِه َوقَْد أَْخَرَجهُ  هَاُروَن َعْن َعْبِد اْلَملِِك َولَْم يَْذُكِر اْلفَْضَل في أَوه

   . ِمْن َحِديِث اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعطَاٍء ُمْختََصًرا اْلبَُخاِرىُّ َوُمْسلِمٌ 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n95&p1#TOP
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ارِ  ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الده ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو النهْضِر اْلفَقِيهُ َحده ثَنَا أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِمىُّ َحده

ُد ْبُن اْلقَْعنَبِىُّ فِيَما قََرأَ َعلَى َمالٍِك َوأَْخبََرنَ  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا َعلِىُّ ْبُن ِعيَسى َحده ِ َحده ا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا يَْحيَى ْبُن يَْحيَى قَاَل قََرْأُت َعلَى َمالِكٍ  ْهلِىُّ قَاالَ َحده ٍد الذُّ  َعْمٍرو اْلَحَرِشىُّ َوُموَسى ْبُن ُمَحمه

ِد ْبِن أَبِى بَْكٍر الثهقَفِىِّ  نههُ َسأََل أَنََس ْبَن َمالٍِك َوهَُما َغاِديَاِن ِمْن ِمنًى إِلَى َعَرفَةَ أَ   : َعْن ُمَحمه

ِ صلى َّللا عليه وسلم فَقَالَ  َكاَن يُِهلُّ   : َكْيَف ُكْنتُْم تَْصنَُعوَن في هََذا اْليَْوِم َمَع َرُسوِل َّللاه

   . ِمنها فاَلَ يُْنَكُر َعلَْيهِ  اْلُمِهلُّ ِمنها َوالَ يُْنَكُر َعلَْيِه َويَُكبُِّر اْلُمَكبِّرُ 

ِ ْبِن يُوُسَف َعْن َمالٍِك وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن يَْحيَى ْبِن  ِحيِح َعْن َعْبِد َّللاه َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

   . يَْحيَى

ثَنَ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن َجْعفٍَر َحده ثَنِى أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل َحده ا َعْبُد َّللاه

ثَنِى إْبَراِهيُم ْبُن أَبِى  ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ِ ْبُن نَُمْيٍر قَاَل َوأَْخبََرنَا ُمَحمه ثَنَا َعْبُد َّللاه طَالٍِب أَبِى َحده

ِ ْبُن نُ  ثَنَا َعْبُد َّللاه ُد ْبُن ُمثَنَى َحده ثَنَا ُمَحمه ِ ْبِن أَبِى َسلََمةَ َحده َمْيٍر َعْن يَْحيَى ْبِن َسِعيٍد َعْن َعْبِد َّللاه

ِ ْبِن ُعَمَر َعْن أَبِيِه قَالَ  ِ ْبِن َعْبِد َّللاه ِ صلى َّللا عليه وسلم   : َعْن َعْبِد َّللاه َغَدْونَا َمَع َرُسوِل َّللاه

   . َكبِّرُ ِمْن ِمنًى إِلَى َعَرفَاٍت ِمنها اْلُملَبِّى َوِمنها اْلمُ 

ِد ْبِن َمْثنَى ِحيِح َعْن أَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل َوُمَحمه    . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو اْلَولِيِد اْلفَقِيهُ َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا أَْخبََرنَا ُمَحمه اْلَجبهاِر َحده

ثَنَا هَُشْيٌم أَْخبََرنَا ُحَصْيٌن َعْن َكثِيِر ْبِن ُمْدِرٍك األَْشَجِعىِّ َعْن َعْبِد  ُسَرْيجُ  ْبُن يُونَُس َحده

ْحَمِن ْبِن يَِزيدَ  ِ يَْعنِى اْبَن َمْسُعوٍد لَبهى ِحيَن أَفَاَض ِمْن َجْمٍع فَقِيلَ   : الره هََذا   : أَنه َعْبَد َّللاه

ِ أَْعَرابِىٌّ فَقَاَل َعبْ  لَبهْيَك   : َسِمْعُت الهِذى أُْنِزلَْت َعلَْيِه ُسوَرةُ اْلبَقََرِة يَقُوُل في هََذا اْلَمَكانِ   : ُد َّللاه

   . اللههُمه لَبهْيكَ 

ِحيِح َعْن ُسَريِْج ْبِن يُونُسَ  دٍ   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه ِ ْبُن يُوُسفَ   : أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه  َعْبُد َّللاه

ثَنَا َسْعَداُن ح َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن بِ  ْشَراَن األَْصبَهَانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيِد ْبُن األَْعَرابِىِّ َحده

ثَنَا َسْعَداُن ْبُن نَْصٍر َحدهثَنَا ُسْفيَاُن َعنْ  فهاُر َحده ٍد الصه َسْعِد ْبِن  بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمه

ْحَمِن ْبِن األَْسَودِ  بَْيِر يَْوَم َعَرفَةَ فَقَالَ   : إْبَراِهيَم َذَكَرهُ َعْن َعْبِد الره َما   : أَنه أَبَاهُ َرقَِى إِلَى اْبِن الزُّ

ا فَأَهَله اْبُن فَقَْد َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه يُِهلُّ في َمَكانَِك هَذَ   ؟ َمنََعَك أَْن تُِهله 

بَْيرِ     . الزُّ

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َشْيبَاَن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنَا ُسْفيَاُن ْبِن ُعيَْينَةَ َعْن َزْيِد ْبِن أَْسلََم َعْن َعطَ  ْملِىُّ َحده   : اِء ْبِن يََساٍر َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ الره

  : قَالَ   ؟ يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيِن فِيَم اإِلْهالَلُ   : َسِمْعُت ُعَمَر رضي َّللا عنه يُِهلُّ بِاْلُمْزَدلِفَِة فَقُْلُت لَهُ 
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ُد ْبُن اْلحُ   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . َوهَْل قََضْينَا نُُسَكنَا ِد ُمَحمه ِ ْبُن ُمَحمه َسْيِن اْلَعلَِوىُّ أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه

ثَنَا عَ  ثَنَا َخالُِد ْبُن َمْخلٍَد َحده ثَنَا َعلِىُّ ْبُن َسِعيٍد النهَسِوىُّ َحده ْرقِىِّ َحده لِىُّ ْبُن ْبِن اْلَحَسِن اْبِن الشه

ُكنها   : ِمْنهَاِل ْبِن َعْمٍرو َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر قَالَ َصالٍِح َعْن َمْيَسَرةَ ْبِن َحبِيٍب النهْهِدىِّ َعِن الْ 

يََخافُوَن ُمَعاِويَةَ   : قُْلتُ   ؟ يَا َسِعيُد َما لي الَ أَْسَمُع النهاَس يُلَبُّونَ   : ِعْنَد اْبِن َعبهاٍس بَِعَرفَةَ فَقَالَ 

ْيَك اللههُمه لَبهْيَك َوإِْن َرِغَم أَْنُف ُمَعاِويَةَ اللههُمه اْلَعْنهُْم لَبه   : فََخَرَج اْبُن اْلَعبهاِس ِمْن فُْسطَاِطِه فَقَالَ 

نهةَ ِمْن بُْغِض َعلِىٍّ رضي َّللا عنه    . فَقَْد تََرُكوا السُّ

ثَنَا أَبُو يَحْ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس هَُو األََصمُّ َحده ِ اْلَحافِظُ َحده َزَكِريها ْبُن يَْحيَى   : يَىأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ِ هَُو اْبُن أَبِى يَِزيَد َسِمَع اْبَن َعبهاٍس يَقُولُ  ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن ُعبَْيِد َّللاه تُلَبِّى َحتهى تَأْتَِى   : ْبِن أََسٍد َحده

ثَنَا  أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَدانَ   . َحَرَمَك إَِذا َرَمْيَت اْلَجْمَرةَ  أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد َحده

ثَنَا َعْبُد اْلَعِزيِز َعْن إْبَراِهيَم ْبِن ُعْقبَةَ َعْن ُكَرْيبٍ  ثَنَا أَبُو اْلَجَماِهِر َحده  ُعبَْيُد ْبُن َشِريٍك َحده

النبي صلى َّللا عليه وسلم يَْوَم  أَْرَسلَنِى اْبُن َعبهاٍس َمَع َمْيُمونَةَ َزْوجِ   : َمْولَى اْبِن َعبهاٍس قَالَ 

ينَا في   . َعَرفَةَ فَاتهبَْعُت هَْوَدَجهَا فَلَْم أََزْل أَْسَمُعهَا تُلَبِّى َحتهى َرَمْت َجْمَرةَ اْلَعقَبَِة ثُمه َكبهَرتْ  َوُروِّ

   . َذلَِك أَْيًضا َعِن اْلُحَسْيِن ْبِن َعلِىٍّ رضي َّللا عنهَما

  َعَرفَةَ اْلُوقُوِف بِ   : باب

 ِ ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن َعْبِد   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا ُمَحمه ُمَحمه

ِ اْلَحافِظُ أَْخبَرَ  ثَنَا ِهَشاٌم ح وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ اْلَوههاِب أَْخبََرنَا ُمَحاِضٌر َحده   : نَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا يَْحيَى ْبُن يَْحيَى أَْخبََرنَا أَبُ  ِد ْبِن اْلُحَسْيِن َحده ثَنَا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده و ُمَحمه

قَُرْيٌش َوَمْن َكانَْت   : ُمَعاِويَةَ َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها قَالَتْ 

ْوَن اْلُحْمَس َوَكاَن َسائُِر اْلَعَرِب يَقِفُوَن بَِعَرفَةَ فَلَ  ا َداَن ِدينَهَا يَقِفُوَن بِاْلُمْزَدلِفَِة َوَكانُوا يَُسمه مه

ُ نَبِيههُ  ثُمه أَفِيُضوا  ) َذلَِك قَْولُهُ أَْن يَأْتَِى َعَرفَاٍت فَيَقَِف بِهَا ثُمه يُفِيَض ِمْنهَا فَ  ) َجاَء اإِلْسالَُم أََمَر َّللاه

   . لَْفظُ َحِديِث أَبِى ُمَعاِويَةَ   ( ِمْن َحْيُث أَفَاَض النهاسُ 

ِحيِح َعْن َعلِىٍّ َعْن أَبِى ُمَعاِويَةَ وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى   . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ُد   : َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ثَنَا ُمَحمه ْرقِىِّ َحده ُد ْبُن اْلُحَسْيِن اْلَعلَِوىُّ أَْخبََرنَا أَبُو َحاِمِد اْبُن الشه ُمَحمه

اِق أَْخبََرنَا الثهْوِرىُّ َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعنْ  زه ثَنَا َعْبُد الره ْهلِىُّ َحده  ْبُن يَْحيَى الذُّ

ُ   : قَالَتْ  َعائَِشةَ رضي َّللا عنها قَالَْت قَُرْيٌش نَْحُن قََواِطُن اْلبَْيِت الَ نَُجاِوُز اْلَحَرَم فَقَاَل َّللاه

   .  ( ثُمه أَفِيُضوا ِمْن َحْيُث أَفَاَض النهاسُ  ) ُسْبَحانَهُ َوتََعالَى 

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو النهْضِر اْلفَقِيهُ  ثَنَا  أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن أَيُّوَب اْلبََجلِىُّ َحده ثَنَا ُمَحمه َحده

ِد ْبِن ُجبَْيِر ْبِن ُمْطِعٍم َعْن أَبِيِه قَالَ  ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن َعْمٍرو َعْن ُمَحمه ٌد َحده أَْضلَْلُت بَِعيًرا   : ُمَسده

 ِ صلى َّللا عليه وسلم َواقِفًا بَِعَرفَةَ فَقُْلُت هََذا  لي فََذهَْبُت أَْطلُبُهُ يَْوَم َعَرفَةَ فََرأَيُْت َرُسوَل َّللاه

ِ ِمَن اْلُحْمِس َما َشأْنُهُ     .  ؟ َوَّللاه
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ٍد َوأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن أَبِى َشْيبَةَ َعْن  ِحيِح َعْن ُمَسده َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

و األَِديُب أَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر اإِلْسَماِعيلِىُّ أَْخبََرنِى أَبُو أَْحَمَد ْبُن ِزيَاٍد َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْمرٍ   . ُسْفيَانَ 

ثَنَا ُسْفيَاُن ح َوأَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر قَاَل َوأَْخبََرنِى اْلَحَسُن ْبُن ُسْفيَاَن  ثَنَا اْبُن أَبِى ُعَمَر َحده ثَنَا َحده َحده

ثَنَا ُعْثَماُن قَاالَ  أَبُو بَْكٍر يَْعنِى اْبنَ  ثَنَا ِعْمَراُن َحده أَبِى َشْيبَةَ قَاَل َوأَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر قَاَل َوَحده

ثَنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ َعْن َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر فََذَكَر اْلَحِديَث بِنَْحِوِه إاِله أَنههُ قَالَ  هََذا ِمَن   : َحده

ى اْلُحْمَس َوَكانَْت   . َخَرَج ِمَن اْلَحَرمِ  اْلُحْمِس فََما لَهُ  قَاَل ُسْفيَاُن يَْعنِى قَُرْيًشا َوَكانَْت تَُسمه

ِ الَ نَْخُرُج ِمَن اْلَحَرِم فََكاَن َسائُِر النهاِس تَقِفُ   قَُرْيٌش الَ تَُجاِوُز اْلَحَرَم يَقُولُوَن نَْحُن أَْهُل َّللاه

 ِ قَاَل ُسْفيَاُن األَْحَمُس   ( ثُمه أَفِيُضوا ِمْن َحْيُث أَفَاَض النهاسُ  )  َعزه َوَجله بَِعَرفَةَ َوَذلَِك قَْوُل َّللاه

ِديُد في ِدينِهِ  قَاَل اإِلْسَماِعيلِىُّ َحِديُث أَبِى بَْكِر ْبِن أَبِى َشْيبَةَ إِلَى قَْولِِه ِمَن اْلُحْمِس َما لَهُ   . الشه

   . هَا هُنَا

َواِل َواْلَجْمِع بَْيَن الظُّْهِر َواْلَعْصِر بِأََذاٍن َوإِقَاَمتَْينِ اْلُخْطبَ   : باب   ِة يَْوَم َعَرفَةَ بَْعَد الزه

اُق قَاالَ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو َعْمٍرو اْلُمْقِرُئ َوأَبُو بَْكٍر اْلَوره ُد ْبُن َعْبِد َّللاه أَْخبََرنَا أَْخبََرنَا ُمَحمه

ثَنَا َحاتُِم ْبُن  اْلَحَسُن ْبنُ  اٍر َوأَبُو بَْكِر ْبُن أَبِى َشْيبَةَ قَاالَ َحده ثَنَا ِهَشاُم ْبُن َعمه ُسْفيَاَن َحده

ٍد َعْن أَبِيِه قَالَ  ثَنَا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمه ِ رضي َّللا عنه   : إِْسَماِعيَل َحده َدَخْلنَا َعلَى َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه

ِة النبي صلى َّللا عليه وسلم َونُُزولِِه بِنَِمَرةَ قَاَل َحتهى إَِذا َزاَغِت  فََذَكَر اْلَحِديثَ  في َحجه

الشهْمُس أََمَر بِاْلقَْصَواِء فَُرِحلَْت لَهُ فََرِكَب َحتهى أَتَى بَْطَن اْلَواِدى فََخطََب النهاَس فََذَكَر 

ِث َحْيُث أَْخَرْجنَاهُ بِِسيَاقِِه ِمْن هََذا اْلِكتَاِب قَاَل اْلَحِديَث في ُخْطبَتِِه َكَما َمَضى في هََذا اْلَحِدي

َن باِلٌَل ثُمه أَقَاَم فََصلهى الظُّْهَر ثُمه أَقَاَم فََصلهى اْلَعْصَر َولَْم يَُصلِّ بَْينَهَُما َشْيئًا    . ثُمه أَذه

ِحيِح َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن أَبِى َشْيبَ  أَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق   . ةَ َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  افِِعىُّ أَْخبََرنَا   : َحده بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا الره ُمَحمه

ٍد َوَغْيُرهُ َعْن َجْعفَِر ْبِن ُمَحمه  ِة اإِلْسالَِم قَاَل إِْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمه ٍد َعْن أَبِيِه َعْن َجابِِر في َحجه

َن  فََراَح النبي صلى َّللا عليه وسلم إِلَى اْلَمْوقِِف بَِعَرفَةَ فََخطََب النهاَس الُْخْطبَةَ األُولَى ثُمه أَذه

ِمَن اْلُخْطبَِة َوباِلٌَل ِمَن  باِلٌَل ثُمه أََخَذ النبي صلى َّللا عليه وسلم فِى اْلُخْطبَِة الثهانِيَِة فَفََرغَ 

َد بِهََذا التهْفِصيِل   . األََذاِن ثُمه أَقَاَم باِلٌَل فََصلهى الظُّْهَر ثُمه أَقَاَم فََصلهى اْلَعْصرَ  ْيُخ تَفَره قَاَل الشه

ِد ْبِن أَبِى يَْحيَى َوفِى َحِديِث َحاتِِم ْبِن إِْسَماِعيَل مَ  ا َدله َعلَى أَنههُ َخطََب ثُمه إِْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمه

ُ أَعْ  َن باِلٌَل إاِله أَنههُ لَْيَس فِيِه ِذْكُر أَْخِذ النبي صلى َّللا عليه وسلم فِى الُْخْطبَِة الثهانِيَِة َوَّللاه   . لَمُ أَذه

ِ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو  : أَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو ُد ْبُن َعْبِد َّللاه األَِديُب أَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر  ُمَحمه

ثَنَا أَبُو ِعْمَرانَ  ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر َوأَبُو   : اإِلْسَماِعيلِىُّ َحده َماِدىُّ َحده ثَنَا الره إْبَراِهيُم ْبُن هَانٍِئ َحده

ثَنِى ُعقَْيٌل َعِن اْبِن ِشهَاٍب قَالَ  ثَهَُما قَاَل َحده اَج   : أَْخبََرنِى َسالِمٌ  َصالٍِح أَنه اللهْيَث َحده أَنه اْلَحجه

ْر  نهةَ فَهَجِّ َسأََل اْبَن ُعَمَر َكْيَف يَْصنَُع في اْلَمْوقِِف يَْوَم َعَرفَةَ قَاَل َسالٌِم إِْن ُكْنَت تُِريُد السُّ

الَِة يَْوَم َعَرفَةَ فَقَاَل اْبُن ُعَمرَ  ْيَن الظُّْهِر َواْلَعْصِر يَْوَم َصَدَق إِنههُْم َكانُوا يَْجَمُعوَن بَ   : بِالصه
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ِ صلى َّللا عليه وسلم قَاَل  نهِة قَاَل اْبُن ِشهَاٍب فَقُلُْت لَِسالٍِم أَفََعَل َذلَِك َرُسوُل َّللاه َعَرفَةَ في السُّ

   . أَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ فَقَاَل َوقَاَل اللهْيثُ   . َوهَْل يَتهبُِعوَن إاِله ُسنهتَهُ   : َسالِمٌ 

ينَا َعْن نَافٍِع أَنه اْبَن ُعَمَر َكاَن يَْجَمُع بَْينَهَُما إَِذا فَاتَهُ َمَع اإِلَماِم يَْوَم َعَرفَةَ  َوَعِن اْبِن   . َوُروِّ

قَ     . ُجَرْيٍج َعْن َعطَاٍء إِْن َشاَء َجَمَع َوإِْن َشاَء فَره

ْخَراتِ   : باب َواِح إِلَى اْلَمْوقِِف ِعْنَد الصه َعاءِ  الره   َواْستِْقبَاِل اْلقِْبلَِة بِالدُّ

اُق قَاالَ أَْخبََرنَ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو َعْمٍرو اْلُمْقِرُئ َوأَبُو بَْكٍر اْلَوره ا اْلَحَسُن أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

اٍر َوأَبُو بَْكِر ْبُن أَبِى شَ  ثَنَا ِهَشاُم ْبُن َعمه ثَنَا ْبُن ُسْفيَاَن َحده ثَنَا َحاتُِم ْبُن إِْسَماِعيَل َحده ْيبَةَ قَاالَ َحده

ِ في َحجِّ النبي صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  ٍد َعْن أَبِيِه َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه ثُمه   : َجْعفَُر ْبُن ُمَحمه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َحتهى أَتَى اْلَمْوقَِف فََجَعلَ  بَْطَن نَاقَتِِه اْلقَْصَواِء إِلَى  َرِكَب َرُسوُل َّللاه

ْخَراِت َوَجَعَل َحْبَل اْلُمَشاِة بَْيَن يََدْيِه َواْستَْقبََل اْلقِْبلَةَ فَلَْم يََزْل َواقِفًا َحتهى َغَربَِت الشه     . ْمسُ الصه

ِحيِح َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن أَبِى َشْيبَةَ     . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

  ثَُما َوقََف ِمْن َعَرفَةَ أَْجَزأَهُ َحيْ   : باب

ثَنَا إِْسَماِعيُل اْلقَ  فهاُر َحده اِضى أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

ٍد َعْن  ثَنَا َحْفُص ْبُن ِغيَاٍث َعْن َجْعفَِر ْبِن ُمَحمه ٌد َحده ثَنَا ُمَسده ِ أَنه َحده أَبِيِه َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه

َوقَْفُت هَا هُنَا بَِعَرفَةَ َوَعَرفَةَ ُكلههَا َمْوقٌِف َوَوقَْفُت هَا هُنَا   : النبي صلى َّللا عليه وسلم قَالَ 

   . َحُروا في ِرَحالُِكمْ بَِجْمٍع َوَجْمٌع ُكلُّهَا َمْوقٌِف َونََحْرُت هَا هُنَا بِِمنًى َوِمنًى ُكلُّهَا َمْنَحٌر فَانْ 

ِحيِح َعْن ُعَمَر ْبِن َحْفِص ْبِن ِغيَاٍث َعْن أَبِيهِ  ِ   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ُد ْبُن يَْعقُوَب   : اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َحده ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُمَحمه َحده

ُد ْبُن اْلُمْنَكِدِر أَنه   أَبِى طَالٍِب أَْخبََرنَا َعْبُد اْلَوههاِب ْبُن َعطَاٍء قَاَل اْبُن ُجَرْيٍج َوأَْخبََرنِى ُمَحمه

ةُ ُكلُّهَا َعَرفَةُ ُكلُّهَا َمْوقٌِف َواْرتَفُِعوا َعْن ُعَرنَةَ َواْلُمْزَدلِفَ   : النبي صلى َّللا عليه وسلم قَالَ 

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس   . َمْوقٌِف َواْرتَفُِعوا َعْن ُمَحسِّرٍ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيٍد قَاالَ َحده َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا يَْحيَى أَْخبََرنَا َعْبُد اْلَوههاِب أَْخبََرنَا اْبُن ُجَرْيٍج َعْن َعطَاٍء َعِن اْبِن َعبه    : اٍس أَنههُ قَالَ َحده

ٍر قَاَل َوُعَرنَاٌت بَِعَرفَاٍت قَاَل َعطَاءٌ  َوبَْطُن ُعَرنَةَ   : اْرتَفُِعوا َعْن ُعَرنَاٍت َواْرتَفُِعوا َعْن ُمَحسِّ

   . الهِذى فِيِه اْلَمْبنَى

ْيُخ َوَرَواهُ يَْحيَى اْلقَطهاُن َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعطَاٍء َعِن    . اْبِن َعبهاٍس قَاَل َكاَن يُقَالُ قَاَل الشه

 ِ َوُرِوَى َعْن أَبِى َمْعبٍَد َوُرِوَى َعْن أَبِى َمْعبٍَد َعِن اْبِن َعبهاٍس َمْرفُوًعا أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعْبِد َّللاه
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ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َسيه  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس اْلَمْحبُوبِىُّ بَِمْرٍو َحده ثَنَا اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن َكثِيٍر َحده ثَنَا ُمَحمه اٍر َحده

بَْيِر َعْن أَبِى َمْعبٍَد َعِن اْبِن َعبهاٍس قَاَل قَالَ   ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ َعْن ِزيَاِد ْبِن َسْعٍد َعْن أَبِى الزُّ

ِ صلى َّللا عليه وسلم رٍ اْرفَُعوا َعْن بَْطِن ُعَرنَةَ َواْرفَعُ  )   : َرُسوُل َّللاه َوأَْخبََرنَا   . وا َعْن ُمَحسِّ

ثَ  ثَنَا َعلِىٌّ َحده ثَنَا إِْسَماِعيُل اْلقَاِضى َحده نَا أَبُو اْلَحَسِن ْبُن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد َحده

ُ َشكه ُسْفيَاُن فََذَكَرهُ إاِله أَ  ٍر   : نههُ قَالَ ُسْفيَاُن َعْن ِزيَاِد ْبِن َسْعٍد إِْن َشاَء َّللاه اْرفَُعوا َعْن بَْطِن ُمَحسِّ

دٍ   . َوَعلَْيُكْم بِِمْثِل َحَصى اْلَخْذفِ  ِ ْبُن يُوُسَف األَْصبَهَانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو   : أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه َعْبُد َّللاه

ثَنَا سُ  ثَنَا َسْعَداُن ْبُن نَْصٍر َحده ْفيَاُن َعْن َعْمٍرو يَْعنِى اْبَن ِدينَاٍر َسِمَع َسِعيِد ْبُن األَْعَرابِىِّ َحده

ُث َعْن يَِزيَد ْبِن َشْيبَاَن قَالَ  ِ ْبِن َصْفَواَن يَُحدِّ ُكنها ُوقُوفًا بَِعَرفَةَ في َمَكاٍن   : َعْمَرو ْبَن َعْبِد َّللاه

ُدهُ فَأَتَانَا اْبُن ِمْربٍَع األَْنَصاِرىُّ  ِ صلى َّللا   : فَقَالَ  بَِعيٍد ِمَن اْلَمْوقِِف يُبَعِّ إِنِّى َرُسوُل َرُسوِل َّللاه

ُكونُوا َعلَى َمَشاِعِرُكْم هَِذِه فَإِنهُكْم َعلَى إِْرٍث ِمْن إِْرِث إْبَراِهيَم َعلَْيِه   : عليه وسلم إِلَْيُكْم يَقُولُ 

ثَنَا أَبُو الْ   . السهالَمُ  ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن   : َعبهاسِ َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنَا ُسْفيَاُن فََذَكَرهُ بِنَْحِوِه إاِله أَنههُ قَاَل َعْن َعْن َوقَالَ  أَتَانَا اْبُن ِمْربٍَع األَْنَصاِرىُّ   : َشْيبَاَن َحده

   . َعْمٌرو يَْعنِى َعِن اإِلَماِم فَقَاَل ثُمه َذَكَرهُ  بَِعَرفَةَ َونَْحُن في َمَكاٍن ِمَن اْلَمْوقِِف يُبَاِعُدهُ 

  َوْقِت اْلُوقُوِف إِلْدَراِك اْلَحجِّ   : باب

ُد ْبُن َغا ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن إِْسَحاَق اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا ُمَحمه ثَنَا أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه لٍِب َحده

 ِ ِد ْبِن اْلَحَسِن اْلِمْهَرَجانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو   :  َعْن َمالٍِك َوأَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمدَ َعْبُد َّللاه ِ ْبُن ُمَحمه َعْبُد َّللاه

ثَنَا مَ   : بَْكرٍ  ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر َحده ُد ْبُن إِْبَراِهيَم َحده ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن َجْعفٍَر اْلُمَزكِّى َحده الٌِك َعِن اْبِن ُمَحمه

ِ أَنههُ قَالَ  اِج ْبِن يُوُسفَ   : ِشهَاٍب َعْن َسالِِم ْبِن َعْبِد َّللاه   : َكتََب َعْبُد اْلَملِِك ْبُن َمْرَواَن إِلَى اْلَحجه

ا َكاَن يَْوَم َعَرفَةَ َجاَءهُ َعبْ  ِ ْبَن ُعَمَر في أَْمِر اْلَحجِّ فَلَمه ِ ْبُن ُعَمَر أَْن الَ يَُخالَِف َعْبَد َّللاه ُد َّللاه

اُج إِلَْيِه في ِمْلَحفٍَة ُمَعْصفََرٍة  َواَح فََخَرَج اْلَحجه ِحيَن َزالَِت الشهْمُس فََصاَح ِعْنَد ُسَراِدقِِه الره

اَعةَ فَقَالَ   : فَقَالَ  تََسَل ثُمه َخَرَج اْنتَِظْرنِى َحتهى أُفِيَض َعلَىه َماًء فََدَخَل فَاغْ   : نََعْم فَقَالَ   : هَِذِه السه

ِل   : فََساَر بَْينِى َوبَْيَن أَبِى فَقُْلُت لَهُ  نهةَ اْليَْوَم فَأَْقِصِر اْلُخْطبَةَ َوَعجِّ إِْن ُكْنَت تُِريُد أَْن تُِصيَب السُّ

ِ ْبِن ُعَمَر َكْيَما يَْسَمَع َذلَِك ِمْنهُ فَقَاَل  الَةَ فََجَعَل يَْنظُُر إِلَى َعْبِد َّللاه ِ َصَدقَ الصه لَْفظُ   . َعْبُد َّللاه

   . َحِديِث اْبِن بَُكْيرٍ 

ِ ْبِن َمْسلََمةَ اْلقَْعنَبِىِّ َوَغْيِرِه َوقَالَ  ِحيِح َعْن َعْبِد َّللاه ِل اْلُوقُوفَ   : َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه    . َوَعجِّ

 ِ ينَا في َحِديِث َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه إِْتيَاَن النبي صلى َّللا عليه وسلم اْلَمْوقَِف َكاَن  أَنه   : َوقَْد ُروِّ

َعلِىُّ ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . لِتَأُْخُذوا َمنَاِسَكُكمْ   : بَْعَد َزَواِل الشهْمِس َوقَْد قَاَل في ِرَوايَِة َجابِرٍ 

ِد ْبِن  ٍد اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن ُمَحمه ثَنَا ُمَحمه ثَنَا يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب َحده إِْسَحاَق َحده

بَْيِر َعْن َجابٍِر قَالَ  ثَنِى أَبُو الزُّ ثَنَا ُسْفيَاُن َحده ِ صلى َّللا عليه وسلم   : َكثِيٍر َحده أَفَاَض َرُسوُل َّللاه

ِكينَِة َوقَالَ  ِكينَةُ َوأََمَرهُْم بِالسه تِى َمْنِسَكهَا فَإِنِّى الَ أَْدِرى لََعلِّى الَ أَْلقَاهُْم   : َوَعلَْيِه السه لِتَأُْخْذ أُمه

بَْيرِ   . بَْعَد َعاِمِهْم هََذا ثَنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . أَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن َحِديِث اْبِن ُجَرْيٍج َعْن أَبِى الزُّ   : َحده
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ثَنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ُد ْبُن الْ   : َحده ثَنَا أَبُو َحاِمدٍ ُمَحمه أَْحَمُد   : ُحَسْيِن ْبِن َداُوَد اْلَعلَِوىُّ إِْمالًَء وقَِراَءةً َحده

ثَنَا ُسْفيَ  ْحَمِن ْبُن بِْشِر ْبِن الَْحَكِم َحده ثَنَا َعْبُد الره ِد ْبِن اْلَحَسِن اْلَحافِظُ إِْمالًَء َحده اُن ْبُن ْبُن ُمَحمه

يلِىِّ  ُعيَْينَةَ َعْن ُسْفيَاَن ْبنِ  ْحَمِن ْبِن يَْعُمَر الدِّ َسِعيٍد الثهْوِرىِّ َعْن بَُكْيِر ْبِن َعطَاٍء َعْن َعْبِد الره

ِ صلى َّللا عليه وسلم يَقُولُ  اْلَحجُّ َعَرفَاٌت الَْحجُّ   : رضي َّللا عنه قَاَل َسِمْعُت َرُسوَل َّللاه

َل َعَرفَاٌت فََمْن أَْدَرَك لَْيلَةَ َجْمٍع قَْبَل أَْن  يَْطلَُع اْلفَْجُر فَقَْد أَْدَرَك أَيهاُم ِمنًى ثاَلَثَةُ أَيهاٍم فََمْن تََعجه

َر فاَلَ إِْثَم َعلَْيهِ    : قَاَل ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ قُْلُت لُِسْفيَاَن الثهْوِرىِّ   . في يَْوَمْيِن فاَلَ إِْثَم َعلَْيِه َوَمْن تَأَخه

يَْحيَى ْبُن إِْبَراِهيَم   : أَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها  . وفَِة َحِديٌث أَْشَرُف َوالَ أَْحَسُن ِمْن هََذالَْيَس ِعْنَدُكْم بِاْلكُ 

 ِ ِد ْبِن يَْحيَى أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن َعْبِد   : ْبِن ُمَحمه ثَنَا ُمَحمه ْيبَانِىُّ َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب الشه ُمَحمه

ثَنِى اْلَوهه  اِب أَْخبََرنَا َجْعفَُر ْبُن َعْوٍن أَْخبََرنَا َزَكِريها يَْعنِى اْبَن أَبِى َزائَِدةَ َعْن َعاِمٍر قَاَل َحده

ِس ْبِن أََوِس ْبِن َحاِرثَةَ ْبِن الَمٍ  ِ صلى َّللا   : ُعْرَوةُ ْبُن ُمَضره أَنههُ َحجه َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاه

النهاَس َوهُْم بَِجْمٍع فَاْنطَلََق إِلَى َعَرفَاٍت لَْيالً فَأَفَاَض ِمْنهَا ثُمه َرَجَع إِلَى  عليه وسلم فَأَْدَركَ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم فَقَالَ  ِ أَْتَعْبُت نَْفِسى َوأَْنَضْيُت   : َجْمٍع فَأَتَى َرُسوَل َّللاه يَا َرُسوَل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلمفَقَاَل   ؟ َراِحلَتِى فَهَْل لي َمْن َحجٍّ  َمْن َصلهى َمَعنَا َصالَةَ  )   : َرُسوُل َّللاه

هُ وَ  قََضى اْلَغَداِة َوَوقََف َمَعنَا َحتهى نُفِيَض َوقَْد أَتَى َعَرفَاٍت قَْبَل َذلَِك لَْيالً أَْو نَهَاًرا فَقَْد تَمه َحجه

ُد ْبُن َوأَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِ   . تَفَثَهُ  ثَنَا ُمَحمه ْسَحاَق أَْخبََرنَا َعْبُد اْلبَاقِى ْبُن قَانٍِع بِبَْغَداَد َحده

ثَنَا ُعْرَوةُ يَ  ثَنَا ُعبَْيَدةُ ْبُن ُحَمْيٍد َحده ثَنَا يَْحيَى ْبُن أَيُّوَب َحده ِعيِرىُّ أَبُو بَْكٍر َحده ْعنِى أَبَا َمالٍِك الشه

ْعبِىِّ َعنْ  ٍس رضي َّللا عنه قَاَل أَتَْيُت النبي صلى َّللا عليه  فَْرَوةَ َعِن الشه ُعْرَوةَ ْبِن ُمَضرِّ

َمْن   : قَالَ   ؟ ِجْئُت ِمْن َجبَِل طَْيٍئ أَْتَعْبُت َراِحلَتِى َوأَْنَصْبُت نَْفِسى فَهَْل لي ِمْن َحجٍّ   : وسلم فَقُْلتُ 

هُ     . َوقََف َمَعنَا بَِعَرفَةَ فَقَْد تَمه َحجُّ

  تَْرِك َصْوِم يَْوِم َعَرفَةَ بَِعَرفَاتٍ   : باب

ِ ْبِن بِْشَراَن أَْخبََرنَا أَبُو َجْعفَرٍ   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْينِ  ِد ْبِن َعْبِد َّللاه ُد ْبُن   : َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه ُمَحمه

ثَنَا رَ  ٍد َحده ثَنَا َعْبُد اْلَملِِك بُْن ُمَحمه اُز َحده زه ثَنَا الثهْوِرىُّ َوَمالٌِك َعْن َعْمٍرو الره ْوُح ْبُن ُعبَاَدةَ َحده

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو النهْضرِ  ِد ْبِن يُوُسَف   : أَبِى النهْضِر ح وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن ُمَحمه ُمَحمه

ثَنَا َعْبدُ  اِرِمىُّ َحده ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الده ِ ْبُن َمْسلََمةَ اْلقَْعنَبِىُّ َعْن َمالِِك ْبِن أَنٍَس فِيَما  َحده َّللاه

ِ َعْن ُعَمْيٍر َمْولَى اْبِن َعبهاٍس َعْن أُمِّ  قََرأَ َعلَْيِه َعْن أَبِى النهْضِر َمْولَى ُعَمَر ْبِن ُعبَْيِد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه أَنه نَاًسا اْختَلَفُوا ِعْندَ   : اْلفَْضِل بِْنِت اْلَحاِرثِ  هَا يَْوَم َعَرفَةَ في َرُسوِل َّللاه

لَْيَس بَِصائٍِم فَأَْرَسلَْت إِلَْيِه بِقََدٍح ِمْن لَبٍَن َوهَُو   : هَُو َصائٌِم َوقَاَل بَْعُضهُمْ   : وسلم فَقَاَل بَْعُضهُمْ 

  : تََماَرْوا َوقَالَ   : َوفِى ِرَوايَِة َرْوحٍ  َواقٌِف َعلَى بَِعيِرِه بَِعَرفَةَ فََشِربَهُ لَْفظُ َحِديِث اْلقَْعنَبِىِّ 

   . فََشِرَب َوهَُو بَِعَرفَةَ يَْخطُُب النهاسَ 

ِ ْبِن َمْسلََمةَ وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى َعْن  ِحيِح َعْن َعْبِد َّللاه َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

   . َمالِكٍ 
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ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  أَْخبََرنَا أَبُو َعْبدِ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َحده ُد ْبُن   : َّللاه ُمَحمه

ثَنَا اْلَحاِرُث ْبُن ُعبَْيٍد َعْن  بِيِع َحده ثَنَا َحَسُن ْبُن الره ثَنَا أَبُو أَُساَمةَ اْلَكْلبِىُّ َحده َحْوَشِب يَْعقُوَب َحده

ِ صلى َّللا   : َعْن َمْهِدىٍّ اْلهََجِرىِّ َعْن ِعْكِرَمةَ َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ  ْبِن َعقِيلٍ  نَهَى َرُسوُل َّللاه

َكَذا قَاَل اْلَحاِرُث ْبُن ُعبَْيٍد َواْلَمْحفُوظُ َعْن ِعْكِرَمةَ   . عليه وسلم َعْن َصْوِم يَْوِم َعَرفَةَ بَِعَرفَةَ 

   . َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ 

ثَنَا أَبُوأَْخبَ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس َحده ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َحده أَُساَمةَ  َرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا َحْوَشُب ْبُن َعقِيٍل َعْن َمْهِدىٍّ اْلهََجِرىِّ َعْن ِعْكِرَمةَ قَالَ  ثَنَا ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرٍب َحده ُكنها   : َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم ثَنَا َعْن َرُسوِل َّللاه أَنههُ نَهَى َعْن َصْوِم يَْوِم  )   : ِعْنَد أَبِى هَُرْيَرةَ فََحده

   . َعَرفَةَ بَِعَرفَةَ 

   . َوَكَذلَِك َرَواهُ أَبُو َداُوَد الطهيَالِِسىُّ َعْن َحْوَشٍب َوفِى َحِديِث أُمِّ اْلفَْضِل ِكفَايَةٌ 

َعاِء ُدَعاُء يَْوِم َعَرفَةَ   : باب   أَْفَضُل الدُّ

ثَنَا   : أَْخبََرنَا أَبُو نَْصرٍ  ُعَمُر ْبُن َعْبِد الَْعِزيِز ْبِن ُعَمَر ْبِن قَتَاَدةَ أَْخبََرنَا أَبُو َعْمِرو ْبُن نَُجْيٍد َحده

ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر  ُد ْبُن إِْبَراِهيَم اْلَعْبِدىُّ َحده ثَنَا َمالٌِك َعْن ِزيَاِد ْبِن أَبِى ِزيَاٍد َمْولَى اْبِن ُمَحمه َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  ِ ْبِن َكِريٍز أَنه َرُسوَل َّللاه أَْفَضُل   : َعيهاٍش َعْن طَْلَحةَ ْبِن ُعبَْيِد َّللاه

َعاِء ُدَعاُء يَْوَم َعَرفَةَ َوأَْفَضُل َما قُْلُت أَنَا َوالنهبِيُّ  ُ َوْحَدهُ الَ َشِريَك الدُّ وَن َمْن قَْبلِى الَ إِلَهَ إاِله َّللاه

الً َوَوْصلُهُ َضِعيفٌ   . لَهُ     . هََذا ُمْرَسٌل َوقَْد ُرِوَى َعْن َمالٍِك بِإِْسنَاٍد آَخَر ُمَوصه

 ِ ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ اْلَحافِظُ َحده ُد   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا َعلِىُّ ْبُن الَْحَسِن ُمَحمه ْبُن يَْعقُوَب َحده

ِ اْلهَاِشِمىِّ  ثَنَا اْبُن ُجَرْيٍج َعْن ُحَسْيِن ْبِن َعْبِد َّللاه ثَنَا َعْبُد اْلَمِجيِد ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز َحده َعْن  َحده

ِ صلى َّللا عل  : ِعْكِرَمةَ َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ  يه وسلم يَْدُعو بَِعَرفَةَ يََداهُ إِلَى َرأَْيُت َرُسوَل َّللاه

ِد ْبُن َحيهاَن   . َصْدِرِه َكاْستِْطَعاِم اْلِمْسِكينِ  أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحاِرِث اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه

ثَنَا ُد ْبُن اْلَعبهاِس َحده ثَنَا ُمَحمه ْيِخ األَْصبَهَانِىُّ َحده ثَنَا ُعبَْيُد  أَبُو الشه ْوَرقِىُّ َحده أَْحَمُد ْبُن إِْبَراِهيَم الده

ِ ْبِن ُعبَْيَدةَ َعْن َعلِىِّ ْبِن أَبِى طَا ثَنَا ُموَسى ْبُن ُعبَْيَدةَ َعْن أَِخيِه َعْبِد َّللاه ِ ْبُن ُموَسى َحده لٍِب َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم أَْكثَُر ُدَعائِى َوُدَعاِء األَْنبِيَاِء قَْبلِى  )   : رضي َّللا عنه قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه

ُ َوْحَدهُ الَ َشِريَك لَهُ لَهُ اْلُمْلُك َولَهُ اْلَحْمُد َوهَُو َعلَى ُكلِّ َشْىٍء قَِدي ٌر اللههُمه بَِعَرفَةَ الَ إِلَه إاِله َّللاه

ْر اْجَعْل في قَْلبِى نُوًرا َوفِى َسْمِعى نُوًرا َوفِى بََصِرى نُو ًرا اللههُمه اْشَرْح لي َصْدِرى َويَسِّ

ْدِر َوَشتَاِت األَْمِر َوفِْتنَِة اْلقَْبِر اللههُمه إِنِّى أَُعوُذ بَِك ِمنْ   لي أَْمِرى َوأَُعوُذ بَِك ِمْن َوْسَواِس الصه

يَاُح َوِمْن َشرِّ بََوائِِق َشرِّ َما يَلُِج في اللهْيِل َوَشرِّ َما يَلُِج في النههَاِر َوَشرِّ َما تَهُبُّ بِ  ِه الرِّ

َد بِِه ُموَسى ْبُن ُعبَْيَدةَ َوهَُو َضِعيٌف َولَْم يُْدِرْك أَُخوهُ َعلِي ًا رضي َّللا عنه  { ج }   . الدهْهرِ     . تَفَره
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ينَا َعْن أَبِى ُشْعبَةَ أَنههُ قَالَ  َع َما يَْدُعو قَاَل فََما َزاَد َرَمْقُت اْبَن ُعَمَر َوهَُو بَِعَرفَةَ ألَْسمَ   : َوُروِّ

ُ َوْحَدهُ الَ َشِريَك لَهُ لَهُ اْلُمْلُك َولَهُ اْلَحْمُد َوهَُو َعلَى ُكلِّ َشْىءٍ     .  قَِديرٌ َعلَى أَْن قَاَل الَ إِلَهَ إاِله َّللاه

  التهْعِريِف بَِغْيِر َعَرفَاتٍ   : باب

ثَنَا يَْعقُوُب ْبُن ُسْفيَاَن أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن اْلفَضْ  ِ ْبُن َجْعفٍَر َحده ِل الْقَطهاُن أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه

ثَنَا أَبُو َعَوانَةَ َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن اْلفَْضِل اْلقَطهاُن أَ  ثَنَا ُمْسلُِم ْبُن إِْبَراِهيَم َحده ْخبََرنَا أَبُو َحده

ثَنَا أَبُو َسْهِل ْبُن ِزيَاٍد الْ  ثَنَا َخلَُف ْبُن ِهَشاٍم َحده ِ َحده ثَنَا ُموَسى ْبُن هَاُروَن ْبِن َعْبِد َّللاه قَطهاُن َحده

َ َعزه َوَجله   : َعَوانَةَ قَالَ  َرأَْيُت اْلَحَسَن اْلبَْصِرىه يَْوَم َعَرفَةَ بَْعَد اْلَعْصِر َجلََس فََدَعا َوَذَكَر َّللاه

َرأَْيُت اْلَحَسَن َخَرَج يَْوَم َعَرفَةَ ِمَن اْلَمْقُصوَرِة بَْعَد   : َوفِى ِرَوايَِة ُمْسلِمٍ   . اسُ فَاْجتََمَع النه 

ِريُف أَبُو اْلفَْتِح أَْخبََرنَا َعْبُد   . اْلَعْصِر فَقََعَد فَُعِرفَ  ِريُف أَبُو اْلفَْتِح أَْخبََرنَا الشه أَْخبََرنَا الشه

ْحَمِن ْبُن أَبِى  ثَنَا َعلِىُّ ْبُن اْلَجْعِد أَْخبََرنَا ُشْعبَةُ قَالَ الره ثَنَا أَبُو اْلقَاِسِم اْلبََغِوىُّ َحده   : ُشَرْيٍح َحده

اًدا َعِن اْجتَِماِع النهاِس يَْوَم َعَرفَةَ في اْلَمَساِجِد فَقَاالَ  َوَعْن   . هَُو ُمْحَدثٌ   : َسأَْلُت اْلَحَكَم َوَحمه

َوَعْن قَتَاَدةَ َعِن اْلَحَسِن   . َراِهيَم َوَعْن َمْنُصوٍر َعْن إِْبَراِهيَم قَاَل هَُو ُمْحَدثٌ َمْنُصوٍر َعْن إِبْ 

ُل َمْن َصنََع َذلَِك اْبُن َعبهاسٍ   : َوَعْن قَتَاَدةَ َعِن اْلَحَسِن قَالَ     . أَوه

   . َما َجاَء في فَْضِل َعَرفَةَ   : باب

ثَنَا أَبُو َمْنُصورٍ  ثَنَا َعلِىُّ ْبُن َعْبِد   : َحده ُ إِْمالًَء َحده ِد ْبِن أَْحَمَد اْلُحَسْينِىُّ َرِحَمهُ َّللاه الظُّفُُر ْبُن ُمَحمه

ثَنَا َجْعفَُر ْبُن َعْوٍن َعنْ  ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َحاِزِم ْبِن أَبِى َغَرَزةَ َحده ْحَمِن ْبِن َماتِى بِاْلُكوفَِة َحده  الره

ِس َعْن قَْيِس ْبِن ُمْسلٍِم َعْن طَاِرِق ْبِن ِشهَاٍب َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطهاِب رضي َّللا أَبِى اْلُعَميْ 

يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن آيَةٌ في ِكتَابُِكْم تَْقَرُءونَهَا لَْو َعلَْينَا   : عنه أَنه َرُجالً قَاَل لُِعَمَر رضي َّللا عنه

اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم  ) قَاَل   ؟ أَىُّ آيَةٍ   : ْذنَا َذلَِك اْليَْوَم ِعيًدا فَقَالَ َمْعَشَر اْليَهُوِد نََزلَْت الَتهخَ 

قَْد َعَرْفنَا   : فَقَاَل ُعَمَر رضي َّللا عنه  ( َوأَْتَمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِى َوَرِضيُت لَُكُم اإِلْسالََم ِدينًا

ِ صلى َّللا عليه وسلم بَِعَرفَاٍت َذلَِك اْليَْوَم َواْلَمَكاَن اله  ِذى أُْنِزلَْت فِيِه نََزلَْت َعلَى َرُسوِل َّللاه

   . يَْوَم ُجُمَعةٍ 

بهاِح وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن َعْبِد ْبِن ُحَمْيٍد َجِميًعا  ِحيِح َعِن الَْحَسِن ْبِن الصه َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ِ ْبِن بِْشَراَن وَ   . َعْن َجْعفَِر ْبِن َعْونٍ  ِد ْبِن َعْبِد َّللاه ِد َوأَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ِ ْبُن إِْدِريَس عَ  ثَنَا َعْبُد َّللاه ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد اْلَجبهاِر َحده اُز َحده زه ْن أَبِيِه َعْن أَْخبََرنَا أَبُو َجْعفٍَر الره

أََما   : ْبِن ُمْسلٍِم َعْن طَاِرِق ْبِن ِشهَاٍب قَاَل قَاَل يَهُوِدىٌّ لُِعَمَر ْبِن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه قَْيسِ 

اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِى  ) لَْو َعلَْينَا َمْعَشَر اْليَهُوِد نََزلَْت هَِذِه اآليَةُ 

فَقَاَل ُعَمُر   . نَْعلَُم اْليَْوَم الهِذى نََزلَْت فِيِه الَتهَخْذنَا َذلَِك الْيَْوَم ِعيًدا  ( لَُكُم اإِلْسالََم ِدينًاَوَرِضيُت 

اَعةَ نََزلَْت   : ْبُن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه قَْد َعلِْمُت اْلَمْوِضَع الهِذى نََزلَْت فِيِه َوالْيَْوَم َوالسه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َونَْحُن بَِعَرفَةَ َعِشيهةَ ُجُمَعةٍ  َعلَى َرُسولِ     . َّللاه
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ِ ْبِن إِْدِريسَ  ِحيِح َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن أَبِى َشْيبَةَ َوَغْيِرِه َعْن َعْبِد َّللاه أَْخبََرنَا   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

 ِ ِ ا  : أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ ُمَحمه ثَنَا إِْبَراِهيُم   : ْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنَا اْبُن َوْهٍب َعْن َمْخَرَمةَ ْبِن بَُكْيٍر َعْن أَبِيِه قَاَل َسِمْعُت يُونَُس ْبَن  ْبُن ُمْنقٍِذ اْلَخْوالَنِىُّ َحده

ُث َعْن َسِعيِد ْبِن المُ  َسيهِب َعْن َعائَِشةَ َزْوِج النبي صلى َّللا عليه وسلم أَنه يُوُسَف يَُحدِّ

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  ُ فِيِه َعْبًدا ِمَن النهاِر ِمْن   : َرُسوَل َّللاه َما ِمْن يَْوٍم أَْكثََر أَْن يُْعتَِق َّللاه

   . َما أََراَد هَُؤالَءِ   : ولُ يَْوِم َعَرفَةَ َوإِنههُ لَيَْدنُو ثُمه يُبَاِهى الَمالَئَِكةَ فَيَقُ 

ِحيِح َعْن هَاُروَن ْبِن َسِعيٍد َوَغْيِرِه َعِن اْبِن َوْهبٍ  دٍ   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه   : أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه

ِ ْبُن يُوُسَف األَْصبَهَانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  ُد ْبُن اْلُحَسْيِن بْ   : َعْبُد َّللاه ثَنَا ُمَحمه ِن اْلَحَسِن اْلقَطهاُن َحده

ثَنَا أَبُو َداُوَد الطهيَالِِسىُّ َحدهثَنَا َعْبُد اْلقَاِهِر  ْبُن َعلِىُّ ْبُن اْلَحَسِن ْبِن أَبِى ِعيَسى الِْهالَلِىُّ َحده

لَِمىِّ َعْن  ثَنِى اْبٌن لِِكنَانَةَ ْبِن اْلَعبهاِس ْبِن ِمْرَداٍس السُّ ِه َعبهاِس ْبِن السهِرىِّ َحده أَبِيِه َعْن َجدِّ

ْحَمِة   : ِمْرَداسٍ  تِِه بِاْلَمْغفَِرِة َوالره ِ صلى َّللا عليه وسلم َدَعا َعِشيهةَ َعَرفَةَ ألُمه أَنه َرُسوَل َّللاه

ُ تََعالَى إِلَْيهِ  َعاَء فَأَْوَحى َّللاه ا ُذنُوبَهُْم فِيَما إِنِّى قَْد فََعْلُت إاِله ظُْلَم بَْعضِ   : فَأَْكثََر الدُّ ِهْم بَْعًضا َوأَمه

يَا َربِّ إِنهَك قَاِدٌر َعلَى أَْن تُثِيَب هََذا اْلَمْظلُوَم َخْيًرا ِمْن   : بَْينِى َوبَْينَهُْم فَقَْد َغفَْرتُهَا فَقَالَ 

َعاَء فَلَْم يُِجْبهُ تِْلَك اْلَعِشيهةَ فَلَ   . َمْظلََمتِِه َوتَْغفَِر لِهََذا الظهالِمِ  ا َكاَن َغَداةَ اْلُمْزَدلِفَِة أََعاَد الدُّ مه

ُ َعزه َوَجله  ِ صلى َّللا عليه وسلم فَقَاَل لَهُ   : فَأََجابَهُ َّللاه َم َرُسوُل َّللاه إِنِّى قَْد َغفَْرُت لَهُْم فَتَبَسه

ْمَت في َساَعٍة لَْم تَُكْن   : بَْعُض أَْصَحابِهِ  ِ تَبَسه ُم فِيهَا قَالَ يَا َرُسوَل َّللاه ِ   : تَبَسه ْمُت ِمْن َعُدوِّ َّللاه تَبَسه

تِى أَْهَوى يَْدُعو بِاْلَوْيِل َوالثُّبُوِر َويَْحثُ  َ قَِد اْستََجاَب لي في أُمه ا َعلَِم أَنه َّللاه و إِْبلِيَس إِنههُ لَمه

   . التَُّراَب َعلَى َرْأِسهِ 

  َرفَةَ َما يَْفَعُل َمْن َدفََع ِمْن عَ   : باب

اُق قَاالَ أَْخبََرنَ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو َعْمٍرو اْلُمْقِرُئ َوأَبُو بَْكٍر اْلَوره ا اْلَحَسُن أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا َحاتُِم  اٍر َوأَبُو بَْكِر ْبُن أَبِى َشْيبَةَ قَاالَ َحده ثَنَا ِهَشاُم ْبُن َعمه ثَنَا ْبُن ُسْفيَاَن َحده ْبُن إِْسَماِعيَل َحده

ٍد َعْن أَبِيِه َعْن َجابِِر رضي َّللا عنه في َحجِّ النبي صلى َّللا عليه وسلم قَالَ    : َجْعفَُر ْبُن ُمَحمه

ْفَرةُ قَلِيالً ِحيَن َغاَب اْلقُْرُص أَْرَدَف أَُساَمةَ   فَلَْم يََزْل َواقِفًا َحتهى َغَربَِت الشهْمُس َوَذهَبَِت الصُّ

َماَم َحتهى إِنه  ِ صلى َّللا عليه وسلم َوقَْد َشنََق لِْلقَْصَواِء الزِّ ْبَن َزْيٍد َخْلفَهُ فََدفََع َرُسوُل َّللاه

ِكينَةَ   : َرْأَسهَا لَيُِصيُب َمْوِرَك َرْحلِِه َويَقُوُل بِيَِدِه يَْعنِى اْليُْمنَى ِكينَةَ السه ُكلهَما أَتَى َحْبالً ِمَن   . السه

   . ِحبَاِل أَْرَخى لَهَا قَلِيالً َحتهى تَْصَعَد َحتهى أَتَى اْلُمْزَدلِفَةَ الْ 

ِحيِح َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن أَبِى َشْيبَةَ     . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَ   : أَْخبََرنَا ُمَحمه بِيُع ْبُن ُمَحمه ثَنَا الره ْعقُوَب َحده

ِ ْبُن َوْهٍب أَْخبََرنَا ُسلَْيَماُن ْبُن باِلٍَل َعْن َعْمِرو ْبِن أَبِى َعْمٍرو َعْن  ثَنَا َعْبُد َّللاه ُسلَْيَماَن َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم الْتَفََت بِ   : َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر َعِن اْبِن َعبهاسٍ  َعَرفَةَ في النهفَِر أَنه َرُسوَل َّللاه
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ِكينَةَ أَيُّهَا النهاُس فَإِنه اْلبِره لَْيَس بِاإِليَضاعِ   : َوالنهاِس يَْضِربُوَن فَقَالَ  أَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ في   . السه

ِحيِح َعْن َسِعيِد ْبِن أَبِى َمْريََم َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن ُسَوْيٍد َعْن َعْمٍرو أَتَمه ِمنْ  أَْخبََرنَا أَبُو   . َذلِكَ  الصه

ثَنَا إِْسَماِعيُل اْلقَاِضى   : اْلَحَسنِ  فهاُر َحده َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

ُد ْبُن َكثِيٍر  ثَنَا ُمَحمه أَْخبََرنَا ُسْفيَاُن ْبُن َسِعيٍد َعِن األَْعَمِش َعِن اْلَحَكِم َعْن ِمْقَسٍم َعِن اْبِن َحده

ِكينَةُ َوَرِديفُهُ أَُساَمةُ   : َعبهاٍس قَالَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم ِمْن َعَرفَةَ َوَعلَْيِه السه أَفَاَض َرُسوُل َّللاه

ِكينَِة فَإِنه اْلبِره لَْيَس بِإِيَجاِف اْلَخْيِل َواإِلبِلِ أَيُّهَا النهاُس َعلَْيُكْم بِال  : فَقَالَ  فََما َرأَْيتُهَا   : قَالَ   . سه

َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا أَبُو   . َرافَِعةً يََدْيهَا َعاِديَةً َحتهى أَتَى َجْمًعا

ثَ  اُز َحده زه اٌد ح وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َجْعفٍَر الره ثَنَا َحمه ٍد َحده ثَنَا يُونُُس ْبُن ُمَحمه نَا أَْحَمُد ْبُن اْلَخلِيِل َحده

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو بَْكرٍ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ   : َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب   : أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى قَاالَ َحده ُمَحمه

ثَنَا ثَنَا   : أَبُو بَْكرٍ  َحده َغانِىُّ أَْخبََرنَا ُسَرْيُج ْبُن النُّْعَماِن اْلَجْوِهِرىُّ َحده ُد ْبُن إِْسَحاَق الصه ُمَحمه

اُد ْبُن َسلََمةَ َعْن قَْيِس ْبِن َسْعٍد َعْن َعطَاٍء َعِن اْبِن َعبهاٍس أَنه أَُساَمةَ ْبَن َزْيٍد رضي َّللا  َحمه

ِ صلى َّللا عليه وسلم ِمْن َعَرفَةَ َوأَنَا َرِديفُهُ فََجَعَل يَْكبَُح أَ   : عنهَما قَالَ  فَاَض َرُسوُل َّللاه

ْحِل َوهَُو يَقُولُ  ِكينَةَ   : َراِحلَتَهُ َحتهى إِنه ِذْفَرْيهَا لِتََكاُد تُِصيُب قَاِدَمةَ الره يَا أَيُّهَا النهاُس َعلَْيُكُم السه

   . ره لَْيَس بِإِيَضاِع اإِلبِلِ َواْلَوقَاَر فَإِنه اْلبِ 

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َطاِهٍر اْلفَقِيهُ َوأَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق اْلُمَزكِّى وَ  أَبُو أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ُد ْبُن يَْعقُوبَ   : َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَالُوا َحده ِ ْبِن  ُمَحمه ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه َحده

ُسئَِل أَُساَمةُ ْبُن َزْيٍد   : َعْبِد اْلَحَكِم أَْخبََرنَا أَنَُس ْبُن ِعيَاٍض َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه قَالَ 

ِ صلى َّللا عليه و ِة رضي َّللا عنه َوأَنَا َجالٌِس َكْيَف َكاَن يَِسيُر َرُسوُل َّللاه سلم فِى َحجه

النهصُّ أَْرفَُع ِمَن   : قَاَل ِهَشامٌ   . َكاَن يَِسيُر اْلَعنََق فَإَِذا َوَجَد فَْجَوةً نَصه   : فَقَالَ   ؟ اْلَوَداِع ِحيَن َدفَعَ 

   . أَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ َوُمْسلٌِم ِمْن أَْوُجٍه َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ   . اْلَعنَقِ 

اْستََحبه ُسلُوَك طَِريِق اْلَمأِْزَمْيِن ُدوَن طَِريِق َضبٍّ َوتَأِْخيِر اْلَمْغِرِب إِلَى  َمنِ   : باب

  اْلِعَشاِء َحتهى يَأْتَِى اْلُمْزَدلِفَةَ 

 ِ ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا مُ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُد ْبُن َعْمٍرو ُمَحمه َحمه

ثَنَا يَْحيَى ْبُن يَْحيَى أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن َجْعفٍَر ح َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو ُد ْبُن   : اْلَحَرِشىُّ َحده ُمَحمه

 ِ ِ األَِديُب أَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر اإِلْسَماِعيلِىُّ أَْخبََرنِى أَبُو َعْبِد َّللاه وفِىُّ   : َعْبِد َّللاه أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن الصُّ

ُد ْبُن أَبِى َحْرَملَةَ َعْن ُكَريْ  ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن َجْعفٍَر أَْخبََرنِى ُمَحمه ثَنَا يَْحيَى ْبُن أَيُّوَب َحده ٍب َحده

ِ   : َمْولَى اْبِن َعبهاٍس َعْن أَُساَمةَ ْبِن َزيٍْد رضي َّللا عنه قَالَ   صلى َّللا عليه َرِدْفُت َرُسوَل َّللاه

ْعَب األَْيَسَر الهِذى ُدوَن  ِ صلى َّللا عليه وسلم الشِّ ا بَلََغ َرُسوُل َّللاه وسلم ِمْن َعَرفَاٍت فَلَمه

أَ ُوُضوًءا َخفِيفًا ثُمه قُْلتُ  الَ   : اْلُمْزَدلِفَِة أَنَاَخ فَبَاَل ثُمه َجاَء فََصبَْبُت َعلَْيِه اْلَوُضوَء فَتََوضه ةُ يَا الصه

ِ فَقَالَ  الَةُ أََماَمكَ   : َرُسوَل َّللاه ِ صلى َّللا عليه وسلم َحتهى أَتَى اْلُمْزَدلِفَةَ   . الصه فََرِكَب َرُسوُل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َغَداةَ َجْمٍع قَاَل ُكَرْيٌب فَأَْخبََرنِى  فََصلهى ثُمه َرِدَف اْلفَْضُل َرُسوَل َّللاه
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ِ صلى َّللا عليه وسلم لَْم يََزْل يُلَبِّى َحتهى َرْمى َجْمَرةَ   : َعِن اْلفَْضلِ  اْبُن َعبهاسٍ  أَنه َرُسوَل َّللاه

   . اْلَعقَبَةِ 

ِحيِح َعْن قُتَْيبَةَ َعْن إِْسَماِعيَل وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى  َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

َوَرَواهُ إِْبَراِهيُم ْبُن ُعْقبَةَ َوَرَواهُ إِْبَراِهيُم ْبُن ُعْقبَةَ َعْن ُكَرْيٍب   . َوَغْيِرِهَما َويَْحيَى ْبِن أَيُّوبَ 

ْعِب الهِذى يَْدُخلُهُ األَُمَراءُ   : فَقَالَ  دٍ   . الشِّ ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو ُمَحمه ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُعبَْيُد ْبُن   : أَْخبََرنَاه ُمَحمه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ ُمَحمه  ِد ْبِن َمْهِدىٍّ اْلقَُشْيِرىُّ لَْفظًا قَاالَ َحده ثَنَا   : ِد ْبِن ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ٍد أَْخبََرنَا ُسْفيَاُن  ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر ْبِن فَاِرٍس أَبُو ُمَحمه َغانِىُّ َحده ُد ْبُن إِْسَحاَق الصه ُمَحمه

ُكْنُت َمَع َرُسوِل   : الثهْوِرىُّ َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن ُعْقبَةَ َعْن ُكَرْيٍب َعْن أَُساَمةَ رضي َّللا عنه قَالَ 

ْعِب الهِذى يَْدُخلُهُ األَُمَراُء َدَخلَهُ فََدَعا بَِماٍء  ا اْنتَهَى إِلَى الشِّ ِ صلى َّللا عليه وسلم فَلَمه َّللاه

أَ فَقُْلتُ  الَةُ فَقَالَ   : فَتََوضه الَةُ أََماَمكَ   : الصه ا أَتَى اْلُمْزَدلِفَةَ أَقَاَم فََصلهى اْلَمْغِرَب فَلَْم يَِحله   . الصه فَلَمه

الَةَ فََصلهى اْلِعَشاءَ  ُد ْبُن اْلُحَسْيِن   : َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . آِخُر النهاِس َحتهى أَقَاَم الصه ُمَحمه

دٍ  اْلَعلَِوىُّ  ُ أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه ثَنَا أَْحَمُد   : َرِحَمهُ َّللاه ِد ْبِن ُشَعْيٍب اْلبَْزَمْهَرانِىُّ َحده ِ ْبُن ُمَحمه َعْبُد َّللاه

ثَنِى إِْبَراِهيُم ْبُن طَْهَماَن َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن ُعْقبَةَ عَ  ثَنِى أَبِى َحده ِ َحده ْن ْبُن َحْفِص ْبِن َعْبِد َّللاه

ِ صلى َّللا   : ُكَرْيٍب َمْولَى اْبِن َعبهاٍس أَنههُ قَالَ  َسأَْلُت أَُساَمةَ ْبَن َزْيٍد َكْيَف َصنََع َرُسوُل َّللاه

ْعِب َعَدَل إِلَْيِه   : فَقَالَ   ؟ عليه وسلم ِحيَن َدفََع ِمْن َعَرفَةَ  َدفََع ِمْن َعَرفَةَ َحتهى إَِذا َكاَن ِعْنَد الشِّ

أَ ُوُضوًءا َخفِيفًا فَقُْلتُ فَنََزَل  الَةُ أََماَمكَ   : أاَلَ تَُصلِّى فَقَالَ   : فَبَاَل فَأَتَْيتُهُ بَِماٍء فَتََوضه ثُمه   . الصه

الَِة ثُمه َصلهى َصالَةَ اْلَمْغِرِب ثاَلََث  أَ ُوُضوَءهُ لِلصه َرِكَب َحتهى أَتَى َجْمًعا َونََزل فَتََوضه

   . لهى َصالَةَ اْلِعَشاِء َرْكَعتَْيِن َولَْم يَُكْن بَْينَهَُما ُسْبَحةٌ َرَكَعاٍت ثُمه صَ 

الَتَْيِن بِاْلُمْزَدلِفَةِ   : باب   اْلَجْمِع بَْيَن الصه

دٍ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه ْحِوىُّ بِبَْغَداَد َجْعفَُر ْبُن هَاُروَن ْبِن إِْبَراِهيَم النه   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا يَْحيَى ْبُن َسِعيٍد أَ  ثَنَا ُسلَْيَماُن َحده ثَنَا َخالُِد ْبُن َمْخلٍَد َحده ثَنَا إِْسَحاُق ْبُن َصَدقَةَ َحده ْخبََرنِى َحده

ِ ْبُن يَِزيَد اْلَخْطِمىُّ أَْخبََرنِى أَبُو أَيُّوَب  األَْنَصاِرىُّ رضي َّللا َعِدىُّ ْبُن ثَابٍِت أَْخبََرنِى َعْبُد َّللاه

ِة اْلَوَداِع اْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء اآلِخَرةَ   : عنه ِ صلى َّللا عليه وسلم َصلهى في َحجه أَنه َرُسوَل َّللاه

   . بِاْلُمْزَدلِفَةِ 

ِحيِح َعْن َخالِِد ْبِن َمْخلَدٍ     . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

 ِ ثَنَا أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن إِْسَحاَق اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن قُتَْيبَةَ َحده  اْلَحافِظُ َحده

ْبَد يَْحيَى ْبُن يَْحيَى أَْخبََرنَا ُسلَْيَماُن ْبُن باِلٍَل َعْن يَْحيَى ْبِن َسِعيٍد أَْخبََرنِى َعِدىُّ ْبُن ثَابٍِت أَنه عَ 

ِ بْ  ثَنَا ُعْثَمانُ َّللاه ِ أَْخبََرنِى أَبُو النهْضِر اْلفَقِيهُ َحده ثَهُ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه  ْبُن َن يَِزيَد اْلَخْطِمىه َحده

ثَنَا اْلقَْعنَبِىُّ فِيَما قََرأَ على َمالٍِك َعْن يَْحيَى ْبِن َسِعيٍد َعْن َعِدىِّ ْبِن ثَابٍِت األَْنَصاِرىِّ   َسِعيٍد َحده

ِ ْبِن يَِزيَد اْلَخْطِمىِّ أَنه أَبَا أَيُّوَب رضي َّللا عنه أَْخبََرهُ  ِ   : َعْن َعْبِد َّللاه أَنههُ َصلهى َمَع َرُسوِل َّللاه

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n95&p1#TOP


201 

 

ِة الَْوَداِع اْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء بِاْلُمْزَدلِفَِة َجِميًعا لَْم يَْذُكْر في ِرَوايَِة  صلى َّللا عليه وسلم فِى َحجه

   . لَْيَماَن َجِميًعاسُ 

ِحيِح َعِن الْقَْعنَبِىِّ َعْن َمالٍِك وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى َعْن  َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو بَ   . ُسلَْيَمانَ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُد ْبُن َعْبِد وأَْخبََرنَا ُمَحمه ْكِر ْبُن اْلَحَسِن َوأَْخبََرنَا ُمَحمه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ُد ْبُن ُموَسى ْبِن اْلفَْضِل قَالُوا َحده ثَنَا   : اْلقَاِضى َوُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنَا َمالٌِك وأَْخبََرنَا  ِ ْبُن يُوُسَف َحده ثَنِى َعْبُد َّللاه َغانِىُّ َحده ُد ْبُن إِْسَحاَق الصه ِ ُمَحمه أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَ  ِد ْبِن اْلُحَسْيِن َحده ثَنَا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمه ِد ْبِن َسْختَُوْيِه َحده ا يَْحيَى اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ِ َعِن ا أَنه   : ْبِن ُعَمرَ ْبُن يَْحيَى قَاَل قََرْأُت َعلَى َمالٍِك َعِن اْبِن ِشهَاٍب َعْن َسالِِم ْبِن َعْبِد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َصلهى اْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء بِاْلُمْزَدلِفَِة َجِميًعا    . َرُسوَل َّللاه

ِحيِح َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى    . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

  اْلَجْمِع بَْينَهَُما بِإِقَاَمٍة إِقَاَمٍة لُِكلِّ َصالَةٍ   : باب

ِد ْبِن يَْحيَى َوأَبُو بَْكرٍ   : نَا أَبُو َزَكِريهاأَْخبَرَ  أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن قَاالَ   : يَْحيَى ْبُن إِْبَراِهيَم ْبِن ُمَحمه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم أَْخبَرَ   : َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده نَا اْبُن ُمَحمه

ِ َعْن أَبِيهِ    : َوْهٍب أَْخبََرنِى َمالُِك ْبُن أَنٍَس َواْبُن أَبِى ِذْئٍب َعِن اْبِن ِشهَاٍب َعْن َسالِِم ْبِن َعْبِد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َصلهى اْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء بِاْلُمْزَدلِفَِة َجِميًعا قَاَل اْبُن أَبِى  أَنه َرُسوَل َّللاه

لَْم يُنَاِد في ُكلِّ َواِحَدٍة ِمْنهَُما إاِله بِإِقَاَمٍة َولَْم يَُسبِّْح بَْينَهَُما َوالَ َعلَى أَثَِر   : ِذْئٍب في اْلَحِديثِ 

   . َواِحَدٍة ِمْنهَُما

ِحيِح َعْن آَدَم ْبِن أَبِى إِيَاٍس َعِن اْبِن أَبِى ِذْئٍب َوقَاَل    : في اْلَحِديثِ َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو األَِديُب أَْخبََرنَا   . َجَمَع اْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء بَِجْمٍع ُكلِّ َواِحَدٍة ِمْنهَُما بِإِقَاَمةٍ 

ثَنَا َوِكيٌع َعنِ  ثَنَا أَبُو َخْيثََمةَ َحده اْبِن أَبِى ِذْئٍب َعِن  أَبُو بَْكٍر اإِلْسَماِعيلِىُّ أَْخبََرنِى أَبُو يَْعلَى َحده

ْهِرىِّ َعْن َسالِِم َعْن أَبِيهِ  أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم َجَمَع بَْينَهَُما بِاْلُمْزَدلِفَِة َوَصلهى   : الزُّ

ْع قَْبَل ُكلِّ َواِحَدٍة ِمْنهَُما َوالَ بَْعَدهَا   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ وَ   . ُكله َواِحَدٍة ِمْنهَُما بِإِقَاَمٍة َولَْم يَتَطَوه

ثَنَ  اِمىِّ اْلُمْقِرُئ بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن َعلِىٍّ اْلُخطَبِىُّ َحده ا ُموَسى َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن اْلَحمه

ثَنَا ُمَعلهى ْبُن أََسٍد َحدهثَنَا ُوهَْيٌب َعِن اْبِن أَبِى ِذْئبٍ  ْهِرىِّ َعْن َسالٍِم َعْن  ْبُن اْلَحَسِن َحده َعِن الزُّ

َوقَْد   . أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم َجَمَع بَْيَن اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء َوأَقَاَم لُِكلِّ َواِحَدةٍ   : أَبِيهِ 

َواِة فِيِه َعلَى َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر َعِن اْبِن ُعَمرَ  الَِة اْختاِلَُف الرُّ أَْخبََرنَاهُ   . َمَضى في ِكتَاِب الصه

 ِ ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ اْلَحافِظُ َحده ِ أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا   : أَبُو َعْبِد َّللاه فهاُر َحده ِ الصه ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ثَ  ثَنَا أَبُو نَُعْيٍم َحده ِد ْبِن ِعيَسى اْلبِْرتِىُّ َحده ِ أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه نَا ُسْفيَاَن ح َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا َعْبُد ا ثَنِى أَبِى َحده ِ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل َحده ثَنَا َعْبُد َّللاه اِق أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن َجْعفٍَر َحده زه لره

ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن َسلََمةَ ْبِن ُكهَْيٍل َعْن َسِعيِد ْبِن جُ  أَنههُ َجَمَع بَْيَن اْلَمْغِرِب   : بَْيٍر َعِن اْبِن ُعَمرَ َحده
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ْحَمنِ   : َواْلِعَشاِء بَِجْمٍع فَقِيَل لَهُ  الَةُ يَا أَبَا َعْبِد الره َصلهْيتُهَُما َصالَةَ اْلَمْغِرِب   : قَالَ   ؟ َما هَِذِه الصه

ِ صل   . ى َّللا عليه وسلم فِى هََذا الَْمَكاِن بِإِقَاَمٍة َواِحَدةٍ ثاَلَثًا َواْلِعَشاَء َرْكَعتَْيِن َمَع َرُسوِل َّللاه

اقِ  زه    . لَْفظُ َحِديِث َعْبِد الره

اقِ  زه ِحيِح َعْن َعْبِد ْبِن ُحَمْيٍد َعْن َعْبِد الره    . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

  اْلَجْمِع بَْينَهَُما بِأََذاٍن َوإِقَاَمتَْينِ   : باب

اُق قَاالَ أَْخبََرنَا أَْخبََرنَا مُ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو َعْمٍرو اْلُمْقِرُئ َوأَبُو بَْكٍر اْلَوره ُد ْبُن َعْبِد َّللاه َحمه

ثَنَا َحاتُِم ْبُن  اٍر َوأَبُو بَْكِر ْبُن أَبِى َشْيبَةَ قَاالَ َحده ثَنَا ِهَشاُم ْبُن َعمه اْلَحَسُن ْبُن ُسْفيَاَن َحده

ِ رضي َّللا عنه في َحجِّ إِْسَماعِ  ٍد َعْن أَبِيِه َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه ثَنَا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمه يَل َحده

َحتهى أَتَى اْلُمْزَدلِفَةَ فََصلهى بِهَا اْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء بِأََذاٍن   : النبي صلى َّللا عليه وسلم قَالَ 

   . نَهَُما َشْيئًاَوإِقَاَمتَْيِن َولَْم يَُصلِّ بَيْ 

ِحيِح َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن أَبِى َشْيبَةَ     . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

َن َوأَقَاَم لُِكلِّ َواِحَدٍة ِمْنهَُما  : باب ٍع َوأَْكٍل َوأَذه الَتَْيِن بِتَطَوُّ   َمْن فََصَل بَْيَن الصه

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن   : َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َحده ُمَحمه

ثَنَا أَبُو ُزْرَعةَ  ثَنَا أَْحَمُد يَْعنِى اْبَن َخالٍِد   : يَْعقُوَب َحده َمْشقِىِّ َحده ْحَمِن ْبُن َعْمٍرو الدِّ َعْبُد الره

ثَنَا إِْسَرائِيُل َعْن أَبِ  ْحَمِن ْبِن يَِزيَد قَالَ اْلَوْهبِىه َحده َخَرْجُت َمَع اْبِن   : ى إِْسَحاَق َعْن َعْبِد الره

ةَ فَلَْم يََزْل يُلَبِّى فََسِمَعهُ أَْعَرابِىٌّ َعِشيهةَ َعَرفَةَ فَقَالَ  َمْن هََذا الهِذى يُلَبِّى في   : َمْسُعوٍد إِلَى َمكه

لَبهْيَك َعَدَد التَُّراِب لَبهْيَك َما َسِمْعتُهُ قَالَهَا قَْبلَهَا   : يُلَبِّى يَقُولُ  فََسِمْعُت اْبَن َمْسُعودٍ   ؟ هََذا اْلَمَكانِ 

الَتَْيِن ُكله َصالٍَة َوْحَدهَا بِأََذاٍن َوإِقَاَمٍة َواْلَعشَ  اَء َوالَ بَْعَدهَا ثُمه قَِدْمنَا َجْمًعا فََصلهى بِنَا الصه

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  بَْينَهَُما ثُمه َصلهى اْلفَْجرَ  إِنه   : ِحيَن طَلََع الْفَْجُر َوقَاَل إِنه َرُسوَل َّللاه

الَِن َعْن َوْقتِِهَما في هََذا اْلَمَكاِن يَْعنِى اْلَمْغِرَب َواْلفَْجَر فََما يَْقَدُم النه  الَتَْيِن تَُحوه اُس هَاتَْيِن الصه

اَعةَ ثُمه َوقََف َحتهى أَْسفََر فَقَالَ  َوَصلهى  . َجْمًعا َحتهى يُْعتُِموا لَْو أَنه أَِميَر   : اْلفَْجَر هَِذِه السه

نهةَ فََما أَْدِرى أَقَْولُ  ُ تََعالَى َعْنهُ أَفَاَض اآلَن لَقَْد أََصاَب السُّ هُ اْلُمْؤِمنِيِن يَْعنِى ُعْثَماَن َرِضَى َّللاه

   . ثُمه لَْم يَْقطَِع التهْلبِيَةَ َحتهى َرَمى َجْمَرةَ اْلَعقَبَِة يَْوَم النهْحرِ  َكاَن أَْسَرُع أَْو إِفَاَضةُ ُعْثَمانَ 

ِ ْبِن َرَجاٍء َعْن إِْسَرائِيَل قَاَل اإِلَماُم أَْحَمُد َولَْم أُْثبِ  ِحيِح َعْن َعْبِد َّللاه ْت َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

الَِن َعْن  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو أَْحَمَد اْلَحافِظُ   . َوْقتِِهَماَعْنهَُما قَْولَهُ تَُحوه َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَ  ْحَمِن ْبُن َعْمٍرو اْلبََجلِىُّ َحدهثَنَا ُزهَْيٌر َحده ثَنَا َعْبُد الره انِىُّ َحده نَا أَبُو أَْخبََرنَا أَبُو َعُروبَةَ اْلَحره

ْحَمِن ْبَن يَِزيَد يَقُولُ إِْسَحاَق قَاَل َسِمعْ  ِ فََذَكَر الَْحِديَث قَالَ   : ُت َعْبَد الره فَأَتَْينَا   : َحجه َعْبُد َّللاه
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َن َوأَقَاَم ثُمه َصلهى الْ  َمْغِرَب اْلُمْزَدلِفَةَ ِحيَن األََذاِن بِاْلَعتََمِة أَْو قَِريبًا ِمْن َذلَِك فَأََمَر َرُجالً فَأَذه

َن َوأَقَاَم ثُمه َصلهى اْلِعَشاَء َوَصلهى بَعْ  َدهَا َرْكَعتَْيِن ثُمه َدَعا بَِعَشائِِه ثُمه أََمَر أَُرى َشكه ُزهَْيٌر فَأَذه

   . اآلِخَرةَ َرْكَعتَْيِن َوَذَكَر بَاقَِى اْلَحِديثِ 

ِحيِح َعْن َعْمِرو ْبِن َخالٍِد َعْن ُزهَْيٍر َوجَ  َعَل ُزهَْيٌر لَْفظَ التهْحِويِل ِمْن َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

 ِ    . قَْوِل َعْبِد َّللاه

الَِة َعِن األَْسَوِد َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه أَنههُ فََعَل َذلِكَ  ينَا في ِكتَاِب الصه    . َوُروِّ

  َمْن فََصَل بَْينَهَُما ِمْقَداَر َما يُنِيُخ بَِعيَرهُ   : باب

ثَنَا أَْخبَرَ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق َوأَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن قَالُوا َحده أَبُو نَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ِ ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم أَْخبََرنَا اْبُن وَ   : اْلَعبهاسِ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا ُمَحمه ْهٍب ُمَحمه

َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن   : أَْخبََرنِى َمالُِك ْبُن أَنٍَس ح َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ 

ثَنَا اْلقَْعنَبِىُّ فِيَما قََرأَ َعلَى َمالِ  ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن إِْسَحاُق اْلقَاِضى َحده فهاُر َحده ٍك ح ُعبَْيٍد الصه

 ِ ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا يَْحيَى   : وأَْخبََرنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب إِْمالًَء َحده ُمَحمه

ثَنَا يَْحيَى ْبُن يَْحيَى قَاَل قََرْأُت َعلَى َمالٍِك َعْن ُموَسى ْبِن عُ  ِد ْبِن يَْحيَى َحده ْقبَةَ َعْن ْبُن ُمَحمه

ِ صلى َّللا عليه   : ُكَرْيٍب َمْولَى اْبِن َعبهاٍس َعْن أَُساَمةَ ْبِن َزْيٍد أَنههُ َسِمَعهُ يَقُولُ  َدفََع َرُسوُل َّللاه

أَ َولَْم يُْسبِِغ اْلُوُضوَء فَقُْلُت لَهُ    : وسلم ِمْن َعَرفَةَ َحتهى إَِذا َكاَن بِالشِّْعِب نََزَل فَبَاَل ثُمه تََوضه

الَةَ قَالَ  الَةُ أََماَمكَ   : الصه أَ فَأَْسبََغ اْلُوُضوَء ثُمه   . الصه ا َجاَء اْلُمْزَدلِفَةَ نََزَل فَتََوضه فََرِكَب فَلَمه

الَةُ فََصلهى اْلَمْغِرَب ثُمه أَنَاَخ ُكلُّ إِْنَساٍن بَِعيَرهُ في َمْنِزلِِه ثُمه أُقِيَمِت اْلِعَشا ُء أُقِيَمِت الصه

   . فََصالههَا َولَْم يَُصلِّ بَْينَهَُما َشْيئًا

ِحيِح َعِن الْقَْعنَبِىِّ وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ   . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَنَا أَبُو َداوُ  ُد ْبُن بَْكٍر َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه ثَنَا الرُّ ِ ْبِن يُونَُس َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد َّللاه َد َحده

ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن ُعْقبَةَ أَْخبََرنِى ُكَرْيٌب أَنههُ َسأََل أَُساَمةَ ْبَن َزْيٍد قُْلتُ  أَْخبِْرنِى َكْيَف   : ُزهَْيٌر َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ فََعْلتُْم أَْو َصنَْعتُْم َعِشيهةَ َرِدْفَت َرُسوَل  ْعَب الهِذى يُنِيُخ   : َّللاه ِجْئنَا الشِّ

ِ صلى َّللا عليه وسلم نَاقَتَهُ ثُمه بَال َما قَاَل ُزهَْيٌر أَْهَراَق  ِس فَأَنَاَخ َرُسوُل َّللاه فِيِه النهاُس لِْلُمَعره

أَ ُوُضوًءا لَْيَس  ا قُلْتُ اْلَماَء ثُمه َدَعا بِاْلَوُضوِء فَتََوضه الَةُ قَالَ   : بِاْلبَالِِغ ِجد ً ِ الصه   : يَا َرُسوَل َّللاه

الَةُ أََماَمكَ  قَاَل فََرِكَب َحتهى قَِدْمنَا اْلُمْزَدلِفَةَ فَأَقَاَم اْلَمْغِرَب ثُمه أَنَاَخ النهاُس في َمنَاِزلِِهْم   . الصه

  : قَالَ   ؟ َكْيَف فََعْلتُْم ِحيَن أَْصبَْحتُمْ   : ثُمه َحله النهاُس قَاَل قُلْتُ َولَْم يَُحلُّوا َحتهى أَقَاَم اْلِعَشاَء فََصلهى 

أَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم َعْن إِْسَحاَق ْبِن   . َرِدفَهُ اْلفَْضُل َواْنطَلَْقُت أَنَا في ُسبهاِق قَُرْيٍش َعلَى ِرْجلَىه 

   . ْبِن ُمَعاِويَةَ إِْبَراِهيَم َعْن يَْحيَى ْبِن آَدَم َعْن ُزهَْيِر 
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ُ َعزه َوَجله   : باب   َمْن قَاَل يَُصلِّيِهَما بِاْلُمْزَدلِفَِة أَْو َحْيُث قََضى َّللاه

 ِ ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبنُ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب اْلَحافِظُ َحده  ُمَحمه

ٍد َعْن َعْبِد  ِ أَْخبََرنَا يَِزيُد ْبُن هَاُروَن أَْخبََرنَا يَْحيَى ْبُن َسِعيٍد َعِن اْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمه ِ َعْبِد َّللاه َّللاه

بَْيِر رضي َّللا عنه قَالَ   ِمْن ُسنهِة اْلَحجِّ أَْن يَُصلَِّى اإِلَماُم الظُّهَْر َواْلَعْصَر َواْلَمْغِربَ   : ْبِن الزُّ

ْبَح بِِمنًى ثُمه يَْغُدو إِلَى َعَرفَةَ فَيَقِيُل َحْيث قُِضَى لَهُ َحتهى إَِذا َزالَِت  َواْلِعَشاَء اآلِخَرةَ َوالصُّ

الشهْمُس َخطََب النهاَس ثُمه َصلهى الظُّْهَر َواْلَعْصَر َجِميًعا ثُمه َوقََف بَِعَرفَاٍت َحتهى تَِغيَب الشهْمُس 

ُ َعزه َوَجله ثُمه يَقُِف بَِجْمٍع َحتهى إَِذا أَْسفََر َدفََع ثُمه يُفِيُض  فَيَُصلِّى بِاْلُمْزَدلِفَِة أَْو َحْيُث قََضى َّللاه

قَْبَل طُلُوِع الشهْمِس فَإَِذا َرَمى اْلَجْمَرةَ اْلُكْبَرى َحله لَهُ ُكلُّ َشْىٍء َحُرَم َعلَْيِه إاِله النَِّساَء 

   . ى يَُزوَر اْلبَْيتَ َوالطِّيَب َحته 

  َحْيثَُما َوقََف ِمَن اْلُمْزَدلِفَِة أَْجَزأَهُ   : باب

ثَنَا أَبُو  أَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق اْلُمَزكِّى َوأَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى قَاالَ َحده

ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبَرَ   : اْلَعبهاسِ  ِ ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب ُمَحمه ُد ْبُن َعْبِد َّللاه نَا ُمَحمه

ثَهُ أَنههُ َسِمَع َجابَِر ْبَن َعْبِد  ِ أَْخبََرنِى أَُساَمةُ ْبُن َزْيٍد اللهْيثِىُّ أَنه َعطَاَء ْبَن أَبِى َربَاٍح َحده َّللاه

ِ صلى َّللا عل ُث َعْن َرُسوِل َّللاه ُكلُّ َعَرفَِة َمْوقٌِف َوُكلُّ اْلُمْزَدلِفَِة َمْوقٌِف   : يه وسلم قَالَ يَُحدِّ

َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . َوُكلُّ ِمنًى َمْنَحٌر َوُكلُّ فَِجاِج َمكهةَ طَِريٌق َوَمْنَحرٌ 

ثَنَا ُسْفيَاُن َعْبَداَن أَْخبََرنَا ُسلَْيَماُن ْبُن أَْحَمَد ْبِن أَ  ثَنَا اْلفِْريَابِىُّ َحده ثَنَا اْبُن أَبِى َمْريََم َحده يُّوب َحده

ثَنَا يُوُسُف ْبُن يَْعقُو ِد ْبِن إِْسَحاَق َحده َب َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه

ُد ْبُن أَبِى بَْكٍر َحده  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا ُسْفيَاُن ْبُن َسِعيٍد َعْن َعْبِد َحده ِ األََسِدىُّ َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه

ِ بْ  ْحَمِن ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َعيهاِش ْبِن أَبِى َربِيَعةَ َعْن َزْيِد ْبِن َعلِىٍّ َعْن أَبِيِه َعْن ُعبَْيِد َّللاه ِن الره

ِ صلى َّللا عليه وسلم بَِعَرفَةَ فَقَالَ   :  عنه قَالَ أَبِى رافٍِع َعْن َعلِىٍّ رضي َّللا   : َوقََف َرُسوُل َّللاه

ثُمه أَفَاَض ِمْن َعَرفَةَ ِحيَن َغابَِت الشهْمُس   . هََذا َعَرفَةُ َوهَُو اْلَمْوقُِف َوَعَرفَةُ ُكلُّهَا َمْوقِفٌ 

اُس يَْضِربُوَن يَِمينًا َوِشَماالً الَ يَْلتَفُِت إِلَْيِهْم َوهَُو َوأَْرَدَف أَُساَمةَ َوهَُو يَِسيُر َعلَى هَْينَتِِه َوالنه 

ِكينَةِ   : يَقُولُ  ا   . يَا أَيُّهَا النهاُس َعلَْيُكْم بِالسه الَتَْيِن َجِميًعا فَلَمه َحتهى أَتَى َجْمًعا فََصلهى بِهَا الصه

َوقَاَل يَْعنِى   . ا قَُزُح َوهَُو اْلَمْوقُِف َوَجْمٌع ُكلُّهَا َمْوقِفٌ هَذَ   : أَْصبََح أَتَى قَُزَح فََوقََف َعلَْيِه فَقَالَ 

لَْفظُ َحِديِث اْلُمْقِرِئ َوَحِديُث اْبِن َعْبَداَن اْنتَهَى إِلَى   . هََذا اْلَمْنَحُر َوِمنًى ُكلُّهَا َمْنَحرٌ   : بِِمنًى

الَتَْيِن َوقَالَ  َواْلبَاقِى   . يَِسيُر َعلَى هَْينَتِهِ   : ُق َعلَى بَِعيِرِه بََدَل قَْولِهِ يُْعنِ   : قَْولِِه فََصلهى بِهَا الصه

   . بَِمْعنَاهُ 

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َحده ُد ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا إِْبَرا ثَنَا َوْهُب ْبُن َجِريٍر َعْن ُشْعبَةَ َعْن أَبِى إِْسَحاَق َعْن يَْعقُوَب َحده ِهيُم ْبُن َمْرُزوٍق َحده

ِ ْبَن َعْمٍرو َوهَُو َواقٌِف بَِعَرفَةَ َعِن اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم   : َعْمِرو ْبِن َمْيُموٍن قَالَ  َسأَْلُت َعْبَد َّللاه

َكاِب في تِْلَك اْلِجبَاِل فَقَالَ فََسَكَت َحتهى أَفَاَض َوتَلَبهطَْت أَيْ  َكَذا   . هََذا اْلَمْشَعُر اْلَحَرامُ   : ِدى الرِّ
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ِ ْبُن ُعَمرَ  ِ ْبُن َعْمٍرو َوقِيَل َعْبُد َّللاه ثَنَا   . قَاَل َعْبُد َّللاه ِ َوأَبُو َسِعيٍد قَاالَ َحده َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا  اُج ْبُن أَْرطَاةَ َعْن أَبُو اْلَعبهاِس َحده ثَنَا َعفهاُن ْبُن ُمْسلٍِم َعْن هَُشْيٍم أَْخبََرنَا الَْحجه إِْبَراِهيُم َحده

َ ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَرامِ  ) نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمَر أَنههُ قَاَل    . قَاَل هَُو اْلَجبَُل َوَما َحْولَهُ   ( اْذُكُروا َّللاه

ثَنَا أَبُو ُحَذْيفَةَ َعنْ َوأَْخبََرنَا أَبُ  ثَنَا إِْبَراِهيُم َحده ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس َحده ِ َوأَبُو َسِعيٍد قَاالَ َحده  و َعْبِد َّللاه

دِّىِّ قَالَ     . عٍ َما بَْيَن َجبَلَْى َجمْ   : َسأَْلُت َسِعيَد ْبَن ُجبَْيٍر َعِن اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم فَقَالَ   : ُسْفيَاَن َعِن السُّ

ينَا َعْن َعطَاِء ْبِن أَبِى َربَاٍح أَنههُ قَالَ  أَظُنُّ أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم نََزَل لَْيلَةَ َجْمٍع   : َوُروِّ

ِة اآلَن لَْيلَةَ َجْمعٍ     . َمنَاِزَل األَئِمه

  َمْن َخَرَج ِمَن اْلُمْزَدلِفَِة بَْعَد نِْصِف اللهْيلِ   : باب

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ أَْخبََرنَا  بِيُع ْبُن   : أَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا الره ُمَحمه

ِ ْبَن أَبِى يَِزيَد يَقُوُل َسِمعْ  افِِعىُّ أَْخبََرنَا ُسْفيَاُن أَنههُ َسِمَع ُعبَْيَد َّللاه  ُت اْبنَ ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه

ثَنَا إِْسَماِعيلُ   ْبُن َعبهاٍس يَقُوُل َوأَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد َحده

ِ َحدهثَنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ ْبِن َمْيُموِن ْبِن ِعْمَراَن َوهَُو  ثَنَا َعلِىُّ ْبُن َعْبِد َّللاه َمْولَى إِْسَحاَق َحده

ِ ْبُن أَبِى يَِزيَد  ثَنِى ُعبَْيُد َّللاه اِك بِْن ُمَزاِحٍم اْلِهالَلِىِّ قَاَل َحده حه ِد ْبِن ُمَزاِحٍم أَِخى الضه أَنههُ ُمَحمه

ِ صلى َّللا عليه وسلم لَْيلَةَ اْلُمْزَدلِفَِة   : َسِمَع اْبَن َعبهاٍس يَقُولُ  َم َرُسوُل َّللاه ْن قَده في أَنَا ِممه

ِ صلى َّللا عليه وسلم ِمْن   : َوفِى ِرَوايَِة الشهافِِعىِّ   . َضَعفَِة أَْهلِهِ  َم َرُسوُل َّللاه ْن قَده ُكْنُت ِممه

   . َضَعفَِة أَْهلِِه ِمَن اْلُمْزَدلِفَِة إِلَى ِمنًى

ِ وَرَواهُ مُ  ِحيِح َعْن َعلِىِّ ْبِن َعْبِد َّللاه ْسلٌِم َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن أَبِى َشْيبَةَ َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

   . َعْن ُسْفيَانَ 

ِ اْلَحافِظُ   . َوَرَواهُ َعْمُرو ْبُن ِدينَاٍر َعْن َعطَاٍء َعِن اْبِن َعبهاٍس َكَذلِكَ  َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَْحَمُد ْبنُ  ُد  أَْخبََرنَا أَبُو اْلفَْضِل ْبُن إْبَراِهيَم َحده ثَنَا إِْسَحاُق ْبُن إْبَراِهيَم أَْخبََرنَا ُمَحمه َسلََمةَ َحده

ِ صلى َّللا عليه   : ْبُن بَْكٍر أَْخبََرنَا اْبُن ُجَرْيٍج أَْخبََرنِى َعطَاٌء َعِن اْبِن َعبهاسٍ  أَنه َرُسوَل َّللاه

بَلََغَك أَنه   : وسلم قُلُْت لَِعطَاءٍ  وسلم بََعَث بِى ِمْن َجْمٍع بَِسَحٍر َمَع ثَقَِل النبي صلى َّللا عليه

الَ إاِله بَِسَحٍر َكَذلَِك قُْلُت فَقَاَل   : بََعثَنِى النبي صلى َّللا عليه وسلم بِلَْيٍل قَالَ   : اْبَن َعبهاٍس قَالَ 

   . إاِله َكَذلَِك بَِسَحرٍ  الَ   : َرَمْينَا اْلَجْمَرةَ قَْبل اْلفَْجِر َوأَْيَن َصلهى اْلفَْجَر قَالَ   : اْبُن َعبهاسٍ 

ِد ْبِن بَْكٍر إاِله أَنههُ قَاَل ِعْنَد قَْولِِه بِلَ  ِحيِح َعْن َعْبِد ْبِن ُحَمْيٍد َعْن ُمَحمه   : ْيلٍ َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن ْبُن عَ   . الَ إاِله َكَذلَِك بَِسَحرٍ   : بِلَْيٍل طَِويٍل قَالَ 

اُد ْبُن َزْيٍد َعْن أَيُّوَب َعْن  ثَنَا َحمه ثَنَا ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرٍب َحده ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن إِْسَحاَق َحده َحده
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ِ صلى َّللا عليه  : ِعْكِرَمةَ َعِن اْبِن َعبهاٍس أَنههُ قَالَ  لَنِى َرُسوُل َّللاه وسلم فِى الثهقَِل ِمْن َجْمٍع  َعجه

   . بِلَْيلٍ 

ِحيِح َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن َحْربٍ     . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو بَْكرٍ  يَْحيَى ْبُن إْبَراِهيَم قَالُوا   : أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن َوأَبُو َزَكِريها  : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم أَْخبََرنَا اْبُن   : َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا ُمَحمه ُمَحمه

ِ أَْخبََرهُ  ِ ْبَن أَنه َعبْ   : َوْهٍب أَْخبََرنِى يُونُُس ْبُن يَِزيَد َعِن اْبِن ِشهَاٍب أَنه َسالَِم ْبَن َعْبِد َّللاه َد َّللاه

 َ ُم َضَعفَةَ أَْهلِِه فَيَقِفُوَن ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم بِاْلُمْزَدلِفَِة بِلَْيٍل فَيَْذُكُروَن َّللاه  َما بََدا ُعَمَر َكاَن يُقَدِّ

ُم ِمنًى لَِصالَِة اْلفَْجِر َوِمْنهُْم لَهُْم ثُمه يَْدفَُعوَن قَْبَل أَْن يَقَِف اإِلَماُم َوقَْبَل أَْن يَْدفََع فَِمْنهُْم َمْن يَْقدَ 

أَْرَخَص في أُولَئَِك   : فَإَِذا قَِدُموا َرَمُوا اْلَجْمَرةَ َوَكاَن اْبُن ُعَمَر يَقُولُ   . َمْن يَْقَدُم بَْعَد َذلِكَ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم  ثَنِ   . َرُسوُل َّللاه ِ اْلَحافِظُ َحده ى َعلِىُّ ْبِن َحْمَشاٍذ َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَْحَمُد ْبُن إْبَراِهيَم َوأَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن عُ  بَْيٍد اْلَعْدُل َحده

ثَنِى اللهْيُث أَْخبََرنِى يُو ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر َحده نُُس قَاَل اْبُن ِشهَاٍب قَاَل أَْخبََرنَا اْبُن ِمْلَحاَن قَاالَ َحده

ُم فََذَكَر اْلَحِديَث بِِمْثلِِه َسَواءً   : َسالِمٌ  ِ ْبُن ُعَمَر يُقَدِّ    . فََكاَن َعْبُد َّللاه

ِحيِح َعْن يَْحيَى ْبِن بَُكْيٍر وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن أَبِى الطهاِهِر َوَحْرَملَةُ َعِن  َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

   . َوْهبٍ  اْبنِ 

ثَنِى أَبُو َجْعفَرٍ  ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن َصالِِح ْبِن هَانٍِئ َحده ُمَحمه

ثَنَا اْلقَْعنَبِىُّ أَْخبََرنَا أَْفلَُح ْبُن ُحَمْيٍد َعِن اْلقَاِسِم َعْن َعائِ  َشةَ رضي َّللا عنها َعْمٍرو اْلَحَرِشىُّ َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم لَْيلَةَ اْلُمْزَدلِفَِة أَْن تَْدفََع قَْبلَهُ َوقَْبَل   : أَنههَا قَالَتْ  اْستَأَْذنَْت َسْوَدةُ َرُسوَل َّللاه

فَأَِذَن لَهَا فََخَرَجْت قَْبَل   : تْ الثهقِيلَةُ يَقُولُهُ اْلقَاِسُم قَالَ   : َحْطَمِة النهاِس َوَكانَِت اْمَرأَةً ثَبِطَةً َوالثهبِطَةُ 

ِ صلى َّللا  َدْفَعِة النهاِس َوَحبََسنَا َحتهى أَْصبَْحنَا فََدفَْعنَا بَِدْفِعِه َوألَْن أَُكوَن اْستَأَْذْنُت َرُسوَل َّللاه

   . بُّ إِلَىه ِمْن َمْفُروٍح بِهِ عليه وسلم َكَما اْستَأَْذنَْت َسْوَدةُ فَأَُكوُن أَْدفَُع بِإِْذنِِه قَْبَل النهاِس أَحَ 

ِحيِح َعْن أَبِى نَُعْيٍم َعْن أَْفلََح وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعِن اْلقَْعنَبِىِّ  َوأَْخبََرنَا أَبُو   . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَ  ِد ْبُن أَبِى َحاِمٍد اْلُمْقِرُئ قَاالَ َحده ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب   : نَا أَبُو اْلَعبهاسِ َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ِ ْبنِ  ُد ْبُن ُعبَْيٍد الطهنَافِِسىُّ َعْن ُعبَْيِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن َعلِىِّ ْبِن َعفهاَن َحده ُعَمَر َعْن  َحده

ْحَمِن ْبِن اْلقَاِسِم َعْن أَبِيِه َعْن َعائَِشةَ رضي  َوِدْدُت أَنِّى ُكْنُت   : َّللا عنها قَالَتْ َعْبِد الره

ْبَح بِِمنًى َوأَْرِمى  ِ صلى َّللا عليه وسلم َكَما اْستَأَْذنَْتهُ َسْوَدةُ فَأَُصلِّى الصُّ اْستَأَْذْنُت َرُسوَل َّللاه

نََعْم إِنههَا َكانَِت اْمَرأَةً   : قَالَتْ   . َواْستَأَْذنَْت َسْوَدةُ   : فَقَالُوا لَِعائَِشةَ   . اْلَجْمَرةَ قَْبَل أَْن يَِجىَء النهاسُ 

ِ َوقَْد أَْخَرَجاهُ ُمْختََصًرا   . ثَقِيلَةً ثَبِطَةً فَأَِذَن لَهَا ِحيِح ِمْن َحِديِث ُعبَْيِد َّللاه أَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم في الصه

ْحَمنِ  ثَنَا أَبُو ُمَحمه   . ِمْن َحِديِث الثهْوِرىِّ َعْن َعْبِد الره ِ ْبُن يُوُسَف األَْصبَهَانِىُّ   : دٍ َحده َعْبُد َّللاه

ثَنَا   : إِْمالًَء أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيدٍ  ْعفََرانِىُّ َحده ٍد الزه ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه ِد ْبِن ِزيَاٍد َحده أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه
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اٍل َعْن أُمِّ َحبِيبَةَ رضي َّللا عنها ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ َعْن َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر َعْن َسالِ  ِم ْبِن َشوه

ِ صلى َّللا عليه وسلم ِمْن َجْمعٍ إِلَى ِمنًى  : قَالَتْ     . ُكنها نَُغلُِّس َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاه

ِحيِح َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن أَبِى َشْيبَةَ َوَغْيِرِه َعْن ُسْفيَانَ  ِ وَ   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ثَنَا أَبُو   : اْلَحافِظُ َوأَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى قَاالَ َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنَا أَبُو َعاِصٍم َعِن اْبِن ُجَريْ   : بَْكرٍ  َغانِىُّ َحده ُد ْبُن إِْسَحاَق الصه ٍج َعْن َعطَاٍء َعِن اْبِن ُمَحمه

اٍل َعْن أُمِّ َحبِيبَةَ رضي َّللا عنها أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم أََمَر بَْعَض أَْزَواِجِه أَْن   : َشوه

   . أَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن َحِديِث اْبِن ُجَرْيجٍ   . تَْنفَِر ِمْن َجْمٍع بِلَْيلٍ 

  ِة َحتهى يُْصبِحَ َمْن بَاَت بِاْلُمْزَدلِفَ   : باب

اُق قَاالَ أَْخبََرنَ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو َعْمٍرو اْلُمْقِرُئ َوأَبُو بَْكٍر اْلَوره ا اْلَحَسُن أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَ  اٍر َوأَبُو بَْكِر ْبُن أَبِى َشْيبَةَ قَاالَ َحده ثَنَا ِهَشاُم ْبُن َعمه ثَنَا ْبُن ُسْفيَاَن َحده ا َحاتُِم ْبُن إِْسَماِعيَل َحده

ِ رضي َّللا عنه في َحجِّ النبي صلى َّللا عليه  ٍد َعْن أَبِيِه َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه َجْعفَُر ْبُن ُمَحمه

لَْم يَُصلِّ بَْينَهَُما َشْيئًا أَتَى اْلُمْزَدلِفَةَ فََصلهى بِهَا اْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء بِأََذاٍن َوإِقَاَمتَْيِن وَ   : وسلم قَالَ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم َحتهى طَلََع اْلفَْجُر فََصلهى اْلفَْجَر ِحيَن تَبَيهَن لَهُ  ثُمه اْضطََجَع َرُسوُل َّللاه

ْبُح بِأََذاٍن َوإِقَاَمٍة ثُمه َرِكَب اْلقَْصَواَء َحتهى أَتَى اْلَمْشَعَر اْلَحَراَم فََرقَِى َعلَيْ  َ الصُّ ِه فََحِمَد َّللاه

ا ثُمه َدفََع قَْبَل أَْن تَْطلَُع الشهْمُس َوأَْرَدَف  اْلفَْضَل ْبَن َوَكبهَرهُ َوهَلهلَهُ فَلَْم يََزْل َواقِفًا َحتهى أَْسفََر ِجد ً

   . َعبهاسِ 

ِحيِح َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن أَبِى َشْيبَةَ     . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ْبِح بِاْلُمْزَدلِفَةِ ا  : باب   لتهْغلِيِس بَِصالَِة الصُّ

ثَنَا السهِرىُّ يَعْ  ُد ْبُن َصالِِح ْبِن هَانٍِئ َحده ثَنِى ُمَحمه ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه نِى اْبَن أَْخبََرنَا ُمَحمه

ثَنَا أَبِ  ثَنَا ُعَمُر ْبُن َحْفِص ْبِن ِغيَاٍث َحده ثَنِى ُعَماَرةُ َعْن َعْبِد ُخَزْيَمةَ َحده ثَنَا األَْعَمُش َحده ى َحده

 ِ ْحَمِن ْبِن يَِزيَد قَاَل قَاَل َعْبُد َّللاه ِ صلى َّللا عليه وسلم َصلهى َصالَةً   : الره َما َرأَْيُت َرُسوَل َّللاه

   . َجْمٍع َوَصلهى الْفَْجَر قَْبَل ِميقَاتِهَابَِغْيِر ِميقَاتِهَا إاِله َصالَتَْيِن َجَمَع بَْيَن اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء بِ 

ِحيِح َعْن ُعَمَر ْبِن َحْفِص َوأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن َوْجهَْيِن آَخَرْيِن َعِن  َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

   . األَْعَمشِ 

ْفِع ِمَن اْلُمْزَدلِفَِة قَْبَل طُلُوِع الشهْمسِ   : باب   الده

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n96&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n96&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n96&p1#TOP
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ثَنَا يُونُُس ْبُن   : بُو بَْكرٍ أَْخبََرنَا أَ  ِ ْبُن َجْعفٍَر َحده ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن فُوَرَك أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا ُشْعبَةُ َعْن أَبِى إِْسَحاَق قَاَل َسِمْعُت َعْمَرو ْبَن َمْيُمو ثَنَا أَبُو َداُوَد الطهيَالِِسىُّ َحده ٍن َحبِيٍب َحده

ْبَح َوقََف فَقَالَ   : يَقُولُ  إِنه   : َشِهْدُت ُعَمَر ْبَن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه بَِجْمٍع بَْعَد َما َصلهى الصُّ

ِ   : اْلُمْشِرِكيَن َكانُوا الَ يُفِيُضوَن َحتهى تَْطلَُع الشهْمُس َويَقُولُونَ  أَْشِرْق ثَبِيُر َوإِنه َرُسوَل َّللاه

   . ْم فَأَفَاَض قَْبَل طُلُوِع الشهْمسِ صلى َّللا عليه وسلم َخالَفَهُ 

اِج ْبِن ِمْنهَاٍل َعْن ُشْعبَةَ  ِحيِح َعْن َحجه ُد ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه ُمَحمه

ُ أَْخبََرنَا أَبُو َحاِمِد ابْ  ْرقِىِّ اْلَحافِظُ إِْمالًَء ِمْن َحْفِظِه اْلُحَسْيِن ْبِن َداُوَد اْلَعلَِوىُّ َرِحَمهُ َّللاه ُن الشه

ُ أَْخبََرنَا َمْعمَ  اٍم َرِحَمهُ َّللاه اِق ْبُن هَمه زه ثَنَا َعْبُد الره ْهلِىُّ َحده ُد ْبُن يَْحيَى الذُّ ثَنَا ُمَحمه ٌر قَاَل قَاَل َحده

ٍد فَإِنههُ بَلََغنِى أَنههُ أََمَر النهاَس أَْن اْذهَْب بِنَا إِلَى ِخبَاِء جَ   : لي أَيُّوُب َونَْحُن هَا هُنَا ْعفَِر ْبِن ُمَحمه

فََذهَْبُت َمَع أَيُّوَب َحتهى أَتَْينَا فُْسطَاطَهُ   : قَاَل َمْعَمرٌ   . الَ يَْنفُِروا ِمْن َجْمٍع َحتهى تَْطلَُع الشهْمسُ 

ا بَُصَر بِأَيُّوَب قَاَم فََخَرَج ِمْن فُْسطَاِطِه فَإَِذا ِعْنَدهُ قَْوٌم ِمَن اْلَعلَِويهِة َوهَُو يَتَحَ  دهُث َمَعهُْم فَلَمه

لَهُ إِلَى فُْسطَاٍط آَخَر قَاَل َمْعَمٌر َكِرهَ أَْن يُْجلَِسهُ َمَعهُ    : ْم قَالَ َحتهى اْعتَنََق أَيُّوَب ثُمه أََخَذ بِيَِدِه فََحوه

اْذهَبُوا إِلَى هَُؤالَِء بَِطبٍِق فَإِنها إِْن   : نَاِوُل أَيُّوَب في يَِدِه ثُمه قَالَ ثُمه َدَعا بِطَبٍَق ِمْن تَْمٍر فََجَعَل يُ 

َوَما   : قَالَ   ؟ َما هََذا الهِذى بَلََغنِى َعْنكَ   : فَقَاَل لَهُ أَيُّوبُ   . بََعْثنَا إِلَْيِهْم تََرُكونَا َوإاِله َشنهُعوا َعلَْينَا

  : فَقَالَ   . بَلََغنِى أَنهَك أََمْرَت النهاَس أَْن الَ يَْدفَُعوا ِمْن َجْمٍع َحتهى تَْطلَُع الشهْمسُ   : بَلََغَك َعنِّى قَالَ 

 ِ ثَنِى أَبِى َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه ِ صلى َّللا عليه وسلم َحده ِ ِخالََف ُسنهِة َرُسوِل َّللاه   : ُسْبَحاَن َّللاه

ه وسلم َدفََع ِمْن َجْمٍع قَْبَل أَْن تَْطلَُع الشهْمُس َولَِكنه النهاَس يَْحِملُوَن أَنه النبي صلى َّللا علي

ِ إِنه ِعنْ  َد َعلَْينَا َويَْرُووَن َعنها َما الَ نَقُوُل َويَْزُعُموُن أَنه ِعْنَدنَا ِعْلًما لَْيَس ِعْنَد النهاِس َوَّللاه

نَا َولَِكنه لَنَا َحقٌّ َوقََرابَةٌ فَلَْم يََزْل يَْذُكُر ِمْن َحقِِّهْم َوقََرابَتِِهْم َحتهى بَْعِض النهاِس لَِعْلًما لَْيَس ِعْندَ 

ْمَع يَْجِرى ِمْن َعْيِن أَيُّوبَ     . َرأَْيُت الده

 ِ ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب ا  : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُمَحمه ْيبَانِىُّ َحده لشه

ثَنَا َعْبُد اْلَواِرِث ْبُن َسِعيٍد  ْحَمن ْبُن اْلُمبَاَرِك اْلَعْيِشىُّ َحده ثَنَا َعْبُد الره ِد ْبِن يَْحيَى َحده َعِن ُمَحمه

ِد ْبِن قَْيٍس ْبِن َمْخَرَمةَ َعِن اْلِمْسَوِر ْبِن َمْخَرمَ    : ةَ رضي َّللا عنه قَالَ اْبِن ُجَرْيٍج َعْن ُمَحمه

َ َوأَْثنَى َعلَْيِه ثُمه قَالَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم بَِعَرفَةَ فََحِمَد َّللاه ا بَْعُد فَإِنه   : َخطَبَنَا َرُسوُل َّللاه أَمه

ْرِك َواألَْوثَاِن َكانُوا يَْدفَُعوَن ِمْن هَا هُنَا ِعْنَد ُغُروِب الشهْمِس َحتهى تَكُ  وَن الشهْمُس أَْهَل الشِّ

َجاِل َعلَى ُرُءوِسهَا هَْديُنَا ُمَخالٌِف هَْديَهُمْ  َوَكانُوا   . َعلَى ُرُءوِس اْلِجبَاِل ِمْثَل َعَمائِِم الرِّ

َجاِل  يَْدفَُعوَن ِمَن اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم ِعْند طُلُوِع الشهْمِس َعلَى ُرُءوِس اْلِجبَاِل ِمْثَل َعَمائِِم الرِّ

   . وِسهَا هَْديُنَا ُمَخالٌِف لِهَْديِِهمْ َعلَى ُرءُ 

ِد ْبِن قَْيِس ْبِن َمْخَرَمةَ  ِ ْبُن إِْدِريَس َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن ُمَحمه ِ   : َوَرَواهُ َعْبُد َّللاه أَنه َرُسوَل َّللاه

ثُمه َذَكَر َما بَْعَدهُ بَِمْعنَاهُ   . هََذا يَْوُم اْلَحجِّ األَْكبَرِ   : صلى َّللا عليه وسلم َخطََب يَْوَم َعَرفَةَ فَقَالَ 

   . ُمْرَسالً 
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ِ ْبِن بِْشَراَن بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْينِ  ِد ْبِن َعْبِد َّللاه َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ثَنَا  ثَنَا َسْعَداُن ْبُن نَْصٍر َحده فهاُر َحده ٍد الصه ُسْفيَاُن َعِن اْبِن اْلُمْنَكِدِر َعْن َسِعيِد ْبِن َعْبِد ُمَحمه

ْحَمِن ْبِن يَْربُوَع َعْن ُجبَْيِر ْبِن اْلُحَوْيِرِث قَالَ  َرأَْيُت أَبَا بَْكٍر رضي َّللا عنه َواقِفًا َعلَى   : الره

ُحوا ثُمه َدفََع فَإِنِّى ألَْنظُُر إِلَى فَِخِذِه قَِد أَيُّهَا النهاُس أَْصبُِحوا أَيُّهَا النهاُس أَْصبِ   : قَُزَح َوهَُو يَقُولُ 

ا يَْحِرُش بَِعيَرهُ بِِمْحَجنِهِ     . اْنَكَشفَْت ِممه

  اإِليَضاِع في َواِدى ُمَحسِّرٍ   : باب

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو َعْمٍرو اْلُمْقِرُئ َوأَبُو بَْكٍر اْلَوره  اُق قَاالَ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا َحاتُِم ْبُن إِْسَماِعيلَ  اٍر َوأَبُو بَْكِر ْبُن أَبِى َشْيبَةَ قَاالَ َحده ثَنَا ِهَشاُم ْبُن َعمه ثَنَا ْبُن ُسْفيَاَن َحده  َحده

ٍد َعْن أَبِيِه َعْن َجابٍِر في َحجِّ النبي صلى َّللا عليه وسلم َحتهى إَِذا أَتَى   : قَالَ  َجْعفَُر ْبُن ُمَحمه

َك قَلِيالً  َر َحره    . ُمَحسِّ

ِحيِح َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن أَبِى َشْيبَةَ  َوأَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد َوأَْخبََرنَا َعلِىُّ   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا أَبُو  ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا ُسلَْيَماُن ْبُن أَْحَمدَ  ثَنَا َعلِىُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز َحده ْبِن أَيُّوَب َحده

ثَنَا يُوُسُف اْلقَاِضى َوُمَعاُذ ْبُن اْلُمثَنهى قَاالَ  ثَنَا قَبِيَصةُ قَاَل َوَحده ثَنَا َحْفٌص َحده  نَُعْيٍم قَاَل َوَحده

ثَنَا ُسْفيَاُن عَ  ثَنَا اْبُن َكثِيٍر قَالُوا َحده بَْيِر َعْن َجابٍِر قَالَ َحده ِ صلى   : ْن أَبِى الزُّ أَفَاَض َرُسوُل َّللاه

ٍر َوأََمَرهُْم أَْن  ِكينَِة َوأَْوَضَع في َواِدى ُمَحسِّ ِكينَةُ َوأََمَرهُْم بِالسه َّللا عليه وسلم َوَعلَْيِه السه

َمنَاِسَكُكْم لََعلِّى الَ أََراُكْم بَْعَد َعاِمى ُخُذوا َعنِّى   : يَْرُموا اْلِجَماَر ِمْثَل َحَصى اْلَخْذِف َوقَالَ 

ثَنَا   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . هََذا ِد ْبِن إِْسَحاَق َحده ٍد اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ُد ْبُن أَبِى بَْكٍر َحده  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا ُسْفيَاُن يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب َحده ِ األََسِدىُّ َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه

ِ ْبِن أَبِى  ْحَمِن ْبِن اْلَحاِرِث َعْن َزْيِد ْبِن َعلِىٍّ َعْن أَبِيِه َعْن ُعبَْيِد َّللاه ْبُن َسِعيٍد َعْن َعْبِد الره

ُ تََعالَى  أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم أَفَاَض   : َعْنهُ رافٍِع َعْن َعلِىِّ ْبِن أَبِى طَالٍِب َرِضَى َّللاه

ًرا فَفَِزَع نَاقَتَهُ َحتهى َجاَوَز اْلَواِدَى فََوقََف ثُمه أَْرَدَف اْلفَْضَل ثُمه أَتَ  ى ِمْن َجْمٍع َحتهى أَتَى ُمَحسِّ

ثَنَا أَبُو َعْبدِ   . اْلَجْمَرةَ فََرَماهَا ِ َحده ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ  َحده ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن   : َّللاه ُمَحمه

ثَنَا أَبُو إِْسَماِعيلَ  فهاُر َحده ِ الصه ثَنَا أَيُّوُب ْبُن ُسلَْيَماَن ْبِن باِلٍَل   : َعْبِد َّللاه ُد ْبُن إِْسَماِعيَل َحده ُمَحمه

ثَنِى أَبُو بَْكٍر َوهَُو اْبُن أَبِى أُوَ  ْيٍس َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن باِلٍَل قَاَل َوقَاَل يَْحيَى ْبُن َسِعيٍد أَْخبََرنِى َحده

ِ ْبَن الْ  ِ ْبِن َعبهاٍس أَْخبََرهُ أَنههُ َسِمَع َعْبَد َّللاه بَْيِر أَنه أَبَا َمْعبٍَد َمْولَى َعْبِد َّللاه ُث أَبُو الزُّ َعبهاِس يَُحدِّ

ا َكاَن يَْوُم َعَرفَةَ َواْلفَْضُل َرِديُف   : اْلُمطهلِِب رضي َّللا عنه أَنههُ قَالَ َعِن اْلَعبهاِس ْبِن َعْبِد  لَمه

ا  ِ صلى َّللا عليه وسلم فَلَمه ِ صلى َّللا عليه وسلم َوالنهاُس َكثِيٌر َحْوَل َرُسوِل َّللاه َرُسوِل َّللاه

ا َصنَ  ثُنِى اْلفَْضُل َعمه ِ صلى َّللا عليه وسلم قَاَل اْلفَْضلُ َكثَُر النهاُس قُْلُت َسيَُحدِّ   : َع َرُسوُل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه  ِ صلى َّللا عليه وسلم َوَدفََع النهاُس َمَعهُ فََجَعَل َرُسوُل َّللاه َدفََع َرُسوُل َّللاه

ِكينَةَ   : وسلم يُْمِسُك بِِزَماِم بَِعيِرِه َوَجَعَل يُنَاِدى النهاسَ  ا بَلََغ اْلُمْزَدلِفَةَ نََزَل فَ   . َعلَْيُكُم السه لَمه

ْبَح ثُمه َوقََف  فََصلهى اْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء اآلِخَرةَ َجِميًعا َحتهى إَِذا طَلََع اْلفَْجُر َصلهى الصُّ

  : ِعيِرِه َوَجَعَل يَقُولُ بِاْلُمْزَدلِفَِة ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم ثُمه َدفََع َوَدفََع النهاُس َمَعهُ يُْمِسُك بَِرْأِس بَ 
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ِكينَةَ  ًرا أَْوَضَع َشْيئًا َوَجَعَل يَقُولُ   . أَيُّهَا النهاُس َعلَْيُكُم السه َعلَْيُكْم بَِحَصى   : َحتهى إَِذا بَلََغ ُمَحسِّ

   . َوَكَذلَِك َرَواهُ إِْسَماِعيُل ْبُن أَبِى أَُوْيٍس َعْن أَِخيهِ   . اْلَخْذفِ 

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ أَْخبََرنَا أَ    : أَْحَمُد ْبُن َسْلَماَن اْلفَقِيهُ بِبَْغَداَد َوأَبُو اْلَحَسنِ   : بُو َعْبِد َّللاه

اُر بِهََمَذاَن قَاالَ أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ  ُد ْبُن ُمَعاِذ ْبِن اْلمُ   : َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن قُْرقُوَب التهمه ْستَِهلِّ ُمَحمه

ثَنِى أَبِى ثَنَا اْلقَْعنَبِىُّ َحده اَن بَِحلََب َحده ثَنَا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ   : اْلَمْعُروُف بَِدره َمْسلََمةُ ْبُن قَْعنٍَب َحده

  : قُولُ أَنه ُعَمَر ْبَن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه َكاَن يُوِضُع َويَ   : َعْن أَبِيِه َعِن اْلِمْسَوِر ْبِن َمْخَرَمةَ 

بَْيِر يُوِضُع أََشده اإِليَضاعِ   إِلَْيَك تَْعُدو قَلِقًا َوِضينُهَا ُمَخالٌِف ِديَن النهَصاَرى ِدينَهَا َوَكاَن اْبُن الزُّ

رٍ  أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد   . أََخَذهُ َعْن ُعَمَر رضي َّللا عنه يَْعنِى اإِليَضاَع في َواِدى ُمَحسِّ

ثَنَا   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  اْلِمْهَرَجانِىُّ  ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر َحده ُد ْبُن إْبَراِهيَم َحده ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن َجْعفٍَر َحده ُمَحمه

ٍر قَْدَر َرْميٍَة بَِحَجرٍ   : َمالٌِك َعْن نَافِعٍ  ُك َراِحلَتَهُ في بَْطِن ُمَحسِّ ِ ْبَن ُعَمَر َكاَن يَُحرِّ    . أَنه َعْبَد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َحده ُد ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ِ ْبُن َوْهٍب أَْخبََرنَا ُسلَْيَماُن ْبُن بِ  ثَنَا َعْبُد َّللاه بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن َحده ثَنَا الره الٍَل َعْن َعْلقََمةَ يَْعقُوَب َحده

ِه َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها أَنههَا َكانَْت إَِذا نَفََرْت َغَداةَ اْلُمْزَدلِفَِة فَإَِذا َجاَءْت بَْطَن   : َعْن أُمِّ

ٍر قَالَْت لِى ابهةَ َواْرفَِعيهَا قَالَتْ   : ُمَحسِّ ابهةُ َعلَى يََدْيهَا فََزَجْرتُهَا يَْوًما فََوقََعِت الده   : اْزُجِرى الده

هَا َشْيئًا َوَكانَْت تَْرفَُع َدابه  ُ فَلَْم يَُضره تَهَا َحتهى َوَعلَْيهَا اْلهَْوَدُج ثُمه َزَجْرتُهَا الثهانِيَةَ فََرفََعهَا َّللاه

ٍر َوتَْدُخَل بَْطَن ِمنًى ِ   . تَْقطََع بَْطَن ُمَحسِّ ينَا في َذلَِك َعْن َعْبِد َّللاه ْبِن َمْسُعوٍد َوُحَسْيِن ْبِن  َوُروِّ

ُ تََعالَى َعْنهُمْ     . َعلِىٍّ َرِضَى َّللاه

  َمْن لَْم يَْستََحبه اإِليَضاعَ   : باب

 ِ ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَ   : أَْخبََرنَا ُمَحمه فهاُر َحده ِ الصه ُد ْبُن َعْبِد َّللاه نَا أَْحَمُد ُمَحمه

ثَنَا أَبُو النُّْعَمانِ  ِد ْبِن ِعيَسى اْلقَاِضى َحده اُد ْبُن َزْيٍد َعْن   : ْبُن ُمَحمه ثَنَا َحمه ُد ْبُن اْلفَْضِل َحده ُمَحمه

اْلبَاِديَِة إِنهَما َكاَن بَْدُء اإِليُضاِع ِمْن أَْهِل   : َكثِيِر ْبِن ِشْنِظيٍر َعْن َعطَاٍء َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ 

اِس َكانُوا يَقِفُوَن َحافَتَِى النهاِس قَْد َعلهقُوا اْلقَِعاَب َواْلُعِصىه فَإَِذا أَفَاُضوا تَقَْعقَُعوا فَأَْنفََرْت بِالنه 

ِ صلى َّللا عليه وسلم َوإِنه ِذْفَرْى نَاقَتِِه لَتََمسُّ َحاِرَكهَا َوهَُو يَقُ  يَا   : ولُ فَلَقَْد َرأَْيُت َرُسوَل َّللاه

ِكينَةِ  ثَنَا أَبُو   . أَيُّهَا النهاُس َعلَْيُكْم بِالسه ُد ْبُن بَْكٍر َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه َوأَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ

ثَنَا ُسلَْيَماُن األَْعَمُش َعِن الْ  ثَنَا َعبِيَدةُ َحده ثَنَا َوْهُب ْبُن بَيَاٍن َحده َحَكِم َعْن ِمْقَسٍم َعِن اْبِن َداُوَد َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم ِمْن َعَرفَةَ فََذَكَر اْلَحِديَث   : َعبهاٍس رضي َّللا عنه قَالَ  أَفَاَض َرُسوُل َّللاه

نه اْلبِره لَْيَس يَا أَيُّهَا النهاُس إِ   : إِلَى قَْولِِه َحتهى أَتَى َجْمًعا قَاَل ثُمه أَْرَدَف اْلفَْضَل ْبَن َعبهاٍس َوقَالَ 

ِكينَةِ     . فََما َرأَْيتُهَا َرافَِعةً يََدْيهَا َحتهى أَتَى ِمنًى  . بِإِيَجاِف اْلَخْيِل َواإِلبِِل فََعلَْيُكْم بِالسه

ثَنَا َجْعفَُر ْبُن ُمحَ  اُز َحده زه ِد ْبِن َشاِكٍر أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن أَْخبََرنَا أَبُو َجْعفٍَر الره مه

ثَهُ  ْعبِىه َحده ثَنِى َعْزَرةُ أَنه الشه ثَنَا قَتَاَدةُ َحده اٌم َحده ثَنَا هَمه ثَنَا َعفهاُن َحده  َحده
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ِد ْبُن يُوُسَف قَاالَ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  ُد ْبُن اْلحُ   : َوأَْخبََرنَا أَبُو طَاِهٍر اْلفَقِيهُ َوأَبُو ُمَحمه َسْيِن ُمَحمه

ثَنَا ِ ْبُن يَِزيَد اْلُمْقِرُئ َحده ثَنَا َعْبُد َّللاه ثَنَا َعلِىُّ ْبُن اْلَحَسِن ْبِن أَبِى ِعيَسى َحده اٌم  اْلقَطهاُن َحده هَمه

ثَنِى أَُساَمةُ ْبُن َزْيٍد رضي َّللا عنه ْعبِىِّ قَاَل َحده اَض َمَع أَنههُ أَفَ   : َعْن قَتَاَدةَ َعْن َعْزَرةَ َعِن الشه

ِ صلى َّللا عليه وسلم ِمْن َعَرفَةَ فَلَْم تَْرفَْع َراِحلَتُهُ ِرْجلَْيهَا َعاِديَةً َحتهى بَلََغ َجْمًعا  َرُسوِل َّللاه

ثَنِى اْلفَْضُل ْبُن َعبهاٍس رضي َّللا عنه ِ صلى َّللا عليه   : قَاَل َوَحده أَنههُ َكاَن َرِديَف َرُسوِل َّللاه

لَْفظُ َحِديِث اْلُمْقِرُئ َوفِى   . فَلَْم تَْرفَْع َراِحلَتُهُ ِرْجلَْيهَا َعاِديَةً َحتهى َرَمى اْلَجْمَرةَ  وسلم ِمْن َجْمعٍ 

ِ صلى َّللا   : ِرَوايَِة َعفهاَن أَنه أَُساَمةَ ْبَن َزْيٍد رضي َّللا عنه َحدهثَ  أَنههُ َكاَن َرِديَف َرُسوِل َّللاه

ثَهُ عليه وسلم َعِشيهةَ َعَرفَ  ا أَفَاَض َوقَاَل في اْلَحِديِث الثهانِى إِنه الْفَْضَل ْبَن َعبهاٍس َحده    . ةَ فَلَمه

ينَا َعْن طَاُوٍس اْليََمانِىِّ َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم هََكَذا َوَكاَن يُْنِكُر اإِليَضاَع  َوُروِّ

ينَا إِنهَما أَْحَدَث هَؤُ   : َوَعْن َعطَاٍء أَنههُ قَالَ  الَِء اإِلْسَراَع يُِريُدوَن أَْن يَفُوتُوا اْلُغبَاَر َوقَْد ُروِّ

َحابَِة  ٍر َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم ثُمه َعْن َجَماَعٍة ِمَن الصه اإِليَضاَع في َواِدى ُمَحسِّ

   . رضي َّللا عنهمْ 

ِ التهْوفِيقُ  َواْلقَْوُل في ِمْثِل هََذا قَْوُل َمْن أَْثبََت ُدوَن قَْوِل َمنْ     . نَفَى َوبِاّلِله

  أَْخِذ اْلَحَصى لَِرْمِى َجْمَرِة اْلَعقَبَةَ َوَكْيفِيهةَ َذلِكَ   : باب

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ٍد   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا َعبهاُس ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَ  ثَنَا لَْيُث ْبُن َسْعٍد َوأَْخبََرنَا أَبُو َصالِِح ْبُن أَبِى طَاِهٍر َحده ُب َحده ٍد اْلُمَؤدِّ نَا يُونُُس ْبُن ُمَحمه

ثَنَا أَبُو بَْكرٍ  ُد ْبُن إِْسَماِعيَل   : اْلَعْنبَِرىُّ أَْخبََرنَا َجدِّى يَْحيَى ْبُن َمْنُصوٍر اْلقَاِضى َحده ُمَحمه

بَْيِر َعْن أَبِى َمْعبٍَد  اإِلْسَماِعيلِىُّ  ثَنِى أَبُو الزُّ اٍد أَْخبََرنَا اللهْيُث ْبُن َسْعٍد َحده ثَنَا ِعيَسى ْبُن َحمه َحده

 ِ ِ ْبِن َعبهاٍس َعِن اْلفَْضِل ْبِن َعبهاٍس َوَكاَن َرِديَف َرُسوِل َّللاه َمْولَى اْبِن َعبهاٍس َعْن َعْبِد َّللاه

َعلَْيُكُم   : هُ قَاَل في َعِشيهِة َعَرفَةَ َوَغَداِة َجْمٍع لِلنهاِس ِحيَن َدفَُعواصلى َّللا عليه وسلم أَنه 

ِكينَةَ  ًرا َوهَُو ِمْن ِمنًى قَالَ   . السه َعلَْيُكْم بَِحَصى اْلَخْذِف   : َوهَُو َكافٌّ نَاقَتَهُ َحتهى إَِذا َدَخَل ُمَحسِّ

ِ صلى َّللا عليه وسلم يُلَبِّى َحتهى َرَمى   : الَ َوقَ   . الهِذى تُْرَمى بِِه اْلَجْمَرةُ  لَْم يََزْل َرُسوُل َّللاه

   . اْلَجْمَرةَ 

ِد ْبِن ُرْمٍح َعِن اللهْيثِ  ِحيِح َعْن قُتَْيبَةَ َوُمَحمه دٍ   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه ِ   : أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه َعْبُد َّللاه

ثَنَا أَْحَمُد ْبُن ْبُن يَْحيَى ْبِن َعْبِد اْلجَ  فهاُر َحده ٍد الصه كهِرىُّ بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمه بهاِر السُّ

ثَنَا َعْوٌف َعْن ِزيَاِد بْ  اِق أَْخبََرنَا َجْعفَُر ْبُن ُسلَْيَماَن َحده زه ثَنَا َعْبُد الره َماِدىُّ َحده ِن َمْنُصوٍر الره

ثَنِى اْلفَْضُل ْبُن َعبهاٍس قَاَل قَاَل لي اْلُحَصْيِن َعْن  أَبِى اْلَعالِيَِة قَاَل َسِمْعُت اْبَن َعبهاٍس يَقُوُل َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم َغَداةَ يَْوِم النهْحرِ  فَلَقَْطُت لَهُ   . هَاِت فَاْلقُْط لي َحًصى  : َرُسوُل َّللاه

بِأَْمثَاِل هَُؤالَِء بِأَْمثَاِل هَُؤالَِء َوإِيهاُكْم   : هُنه في يَِدِه فَقَالَ َحَصيَاٍت ِمْثَل َحَصى اْلَخْذِف فََوَضْعتُ 

ينِ  ٍد   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . َواْلُغلَُو فَإِنهَما أَْهلََك َمْن َكاَن قَْبلَُكُم الُْغلُُو في الدِّ َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه
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ُد  اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبنُ  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب اْلقَاِضى َحده ِد ْبِن إِْسَحاَق َحده ُمَحمه

بَْيِر َعْن َجابِرٍ  ثَنِى أَبُو الزُّ ثَنَا ُسْفيَاُن َحده أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم أََمَرهَْم   : ْبُن َكثِيٍر َحده

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو أَْحَمَد اْلَحافِظُ وَ   . أَْن يَْرُموا بِِمْثِل َحَصى اْلَخْذفِ  أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ُد ْبُن بَْكٍر أَ  ثَنَا ُمَحمه ِ َحده ثَنَا هَاُروُن ْبُن َعْبِد َّللاه ُد ْبُن إِْسَحاَق الثهقَفِىُّ َحده ْخبََرنَا اْبُن أَْخبََرنَا ُمَحمه

بَ  ِ يَقُولُ ُجَرْيٍج أَْخبََرنِى أَبُو الزُّ َرأَْيُت النبي صلى َّللا عليه   : ْيِر أَنههُ َسِمَع َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاه

   . وسلم َرَمى اْلَجْمَرةَ بِِمْثِل َحَصى اْلَخْذفِ 

ِد ْبِن بَْكرٍ  ِد ْبِن َحاتٍِم َوَغْيِرِه َعْن ُمَحمه ِحيِح َعْن ُمَحمه    . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ أَْخبََرنَا مُ  ِ اْلَحافِظُ َوأَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى قَاالَ َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُد   : َحمه ُمَحمه

ثَنَا أَبُو يَْحيَى ِد ْبنِ   : ْبُن يَْعقُوَب َحده ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن ُحَمْيٍد األَْعَرِج َعْن ُمَحمه  َزَكِريها ْبُن يَْحيَى َحده

َسِمْعُت النبي صلى َّللا عليه وسلم يَُعلهُم النهاَس   : إِْبَراِهيَم التهْيِمىِّ َعْن َرُجٍل ِمْن قَْوِمِه قَالَ 

َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن اْلفَْضِل   . اْرُموا اْلَجْمَرةَ بِِمْثِل َحَصى الَْخْذفِ   : َمنَاِسَكهُْم َوقَالَ 

ثَنِى َعْبُد اْلقَطهاُن بِبَْغَدا ثَنَا يَْعقُوُب ْبُن ُسْفيَاَن َحده ِ ْبُن َجْعفَِر ْبِن ُدُرْستَُوْيِه َحده َد أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه

ِد ْبِن إِْبَراِهيَم ال ثَنَا ُحَمْيٌد األَْعَرُج َعْن ُمَحمه ثَنَا َعْبُد الَْواِرِث َحده ْحَمِن ْبُن اْلُمبَاَرِك َحده تهْيِمىِّ الره

ْحَمِن ْبِن ُمَعاٍذ التهْيِمىِّ َوَكاَن ِمْن أَْصَحاِب النبي صلى َّللا عليه وسلم قَالَ عَ    : ْن َعْبِد الره

ِ صلى َّللا عليه وسلم َونَْحُن بِِمنًى قَاَل فَفُتَِحْت أَْسَماُعنَا َحتهى إِْن ُكنها لَنَْسَمُع  َخطَبَنَا َرُسوُل َّللاه

بَِحَصى   : ِزلِنَا قَاَل فَطَفَِق يَُعلُِّمنَا َمنَاِسَكنَا َحتهى بَلََغ اْلِجَماَر فَقَالَ َما يَقُوُل َونَْحُن في َمنَا

بهابَتَْيِن إِْحَداهَُما َعلَى األُْخَرى قَاَل َوأََمَر اْلُمهَاِجِريَن أَْن يَْنِزلُوا   . اْلَخْذفِ  َوَوَضَع أُْصبَُعْيِه السه

ِم اْلَمْسِجِد َوأََمَر     . األَْنَصاَر فَنََزلُوا ِمْن َوَراِء اْلَمْسِجِد ثُمه نََزل النهاُس بَْعدُ في ُمقَده

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ٍد   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا اْلَعبهاُس ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنَا ُمَعاُذ ْبُن هَ  وِرىُّ َحده ثَنِى يَِزيُد ْبُن أَبِى ِزيَاٍد الدُّ ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن طَْهَماَن َحده كهِرىُّ َحده انٍِئ السُّ

ِه أُمِّ ُجْنُدٍب قَالَتْ  ِ صلى َّللا   : َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن َعْمِرو ْبِن األَْحَوِص َعْن أُمِّ َرأَْيُت َرُسوَل َّللاه

يَا   : ِن اْلَواِدى َوَرُجٌل ِمْن َخْلفِِه يَقِيِه اْلِحَجاَرةَ َوهَُو يَقُولُ عليه وسلم يَْرِمى اْلَجْمَرةَ ِمْن بَطْ 

َوأَْخبََرنَا   . أَيُّهَا النهاُس الَ يَْقتُْل بَْعُضُكْم بََعًضا َوإَِذا َرَمْيتُُم اْلَجْمَرةَ فَاْرُموا بِِمْثِل َحَصى اْلَخْذفِ 

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو بَكْ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب   : ِر ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى قَاالَ َحده ُمَحمه

ثَنَا أَبُو يَْحيَى ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن يَِزيَد ْبِن أَبِى ِزيَاٍد َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن   : َحده َزَكِريها ْبُن يَْحيَى َحده

ِه قَالَتْ َعْمِرو ْبِن األَْحَوِص األَْزِدىِّ عَ  َسِمْعُت النبي صلى َّللا عليه وسلم َوهَُو في   : ْن أُمِّ

يَا أَيُّهَا النهاُس الَ يَْقتُْل بَْعُضُكْم بََعًضا َوإَِذا   : بَْطِن اْلَواِدى َوهَُو يَْرِمى اْلَجْمَرةَ َوهَُو يَقُولُ 

ْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد َوأَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد َوأَ   . َرَمْيتُُم اْلَجْمَرةَ فَاْرُموا بِِمْثِل َحَصى اْلَخْذفِ 

ثَنَا يَِزيُد بْ  ِ النهْرِسىُّ َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيِد َّللاه ُن هَاُروَن ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد َحده

اُج ْبُن أَْرطَاةَ َعْن أَبِى  ِ ْبِن اْلَحاِرِث يَْعنِى َعْن أُمِّ ُجْنُدٍب أَْخبََرنَا اْلَحجه يَِزيَد َمْولَى َعْبِد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم أَيُّهَا النهاُس الَ تَْقتُلُوا أَْنفَُسُكْم ِعْنَد َجْمَرِة اْلَعقَبَِة  )   : قَالَْت قَاَل َرُسوُل َّللاه

اُج َوقَاَل َعطَاءٌ قَاَل اْلحَ   . َوَعلَْيُكْم بِِمْثِل َحَصى اْلَخْذفِ  َحَصى اْلَخْذِف ِمْثِل طََرِف األَْصبِِع   : جه
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قَاَل أَبُو   . قَالَهُ أَْحَمُد ْبُن َمنِيٍع َعْن يَِزيَد ْبِن هَاُرونَ   . لَْم يُْثبِْت َشْيُخنَا أُمه ُجْنُدٍب َوِهَى أُمُّ ُجْنُدبٍ 

هُ اْسُمهَا أُمُّ ُجْنُدٍب قُْلتُ   : ا اْلَحِديِث فَقَالَ ِعيَسى التِّْرِمِذىُّ َسأَْلُت اْلبَُخاِرىه َعْن هَذَ  فََحِديُث   : أُمُّ

اِج قَالَ  اَج أََخَذهُ َعْن يَِزيَد ْبِن أَبِى ِزيَاٍد َوأَظُنُّهُ هَُو َحِديُث ُسلَْيَماَن ْبِن   : اْلَحجه أَُرى أَنه اْلَحجه

هِ  ألَِديُب أَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر اإِلْسَماِعيلِىُّ أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن أَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو ا  . َعْمٍرو َعْن أُمِّ

ٍد األَْنَصاِرىُّ َعْن َجِميِل ْبِن َزْيٍد قَالَ  ثَنَا ُموَسى ْبُن ُمَحمه اَن َحده ثَنَا أَبُو َغسه ٍد اْلُكوفِىُّ َحده   : ُمَحمه

   . َل بَْعِر اْلَغنَمِ َرأَْيُت اْبَن ُعَمَر يَْرِمى اْلِجَماَر ِمثْ 

ينَا َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمرَ     . أَنههُ َكاَن يَأُْخُذ اْلَحَصى ِمْن َجْمٍع َكَراِهيَةَ أَْن يَْنِزلَ   : َوُروِّ

افِِعىُّ  َج َحَصى اْلَمْسِجِد َوَمْن َحْيُث أََخَذ أَْجَزأَهُ إاِله أَنِّى أَْكَرهُهُ ِمَن اْلَمْسِجِد لِئاَلَ يُْخرِ   : قَاَل الشه

   . ِمْنهُ َوَمِن اْلُحشِّ لِنََجاَستِِه َوِمَن اْلَجْمَرِة ألَنههُ َحَصى َغْيُر ُمتَقَبهلٍ 

ْيخُ  الَِة َعْن أَبِى َصالٍِح َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ َمْرفُوًعا  : قَاَل الشه ينَا في ِكتَاِب الصه أَنه   : َوقَْد ُروِّ

ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن إِْسَماِعيَل   : َوأَْخبََرنَا أَبُو نَْصرٍ   . ِذى يُْخِرُجهُ ِمَن الَْمْسِجدِ اْلَحَصى يُنَاِشُد اله  ُمَحمه

ثَنَا أَبُو النهْضرِ  ُد ْبُن   : الطهابََرانِىُّ بِهَا َحده ثَنَا ُمَحمه ِد ْبِن يُوُسَف اْلفَقِيهُ إِْمالًَء َحده ُد ْبُن ُمَحمه ُمَحمه

ِ ْبُن ُعْثَماَن ْبِن ُخثَْيٍم َعْن أَبِى يُونَُس الْ  ثَنَا َعْبُد َّللاه اُن َحده ثَنَا أَْزهَُر ْبُن َسْعٍد السهمه قَُرِشىُّ َحده

  : َسأَْلُت اْبَن َعبهاٍس َعِن اْلَحَصى الهِذى يُْرَمى في اْلِجَماِر ُمْنُذ قَاَم اإِلْسالَُم فَقَالَ   : الطُّفَْيِل قَالَ 

ينَا َعْن   . َل ِمْنهُْم ُرفَِع َوَما لَْم يُتَقَبهْل ِمْنهُْم تُِرَك َولَْوالَ َذلَِك لََسده َما بَْيَن اْلَجبَلَْينِ َما تُقُبِّ  َوُروِّ

ينَا َعْن ُسْفيَاَن الثهْوِرىِّ َعِن اْبِن ُخثَْيٍم َعْن أَبِى الطُّفَْيِل َعِن اْبِن َعبهاسٍ   ُسْفيَاَن الثهْوِرىِّ َوُروِّ

َل بِِه َملٌَك َما تُقُبَِّل ِمْنهُ ُرفَِع َوَما لَْم يُتَقَبهُل تُِركَ   : الَ قَ  ثَنِى َوَعْن ُسْفيَاَن   . ُوكِّ َوَعْن ُسْفيَاَن قَاَل َحده

ثَنِى ُسلَْيَماُن اْلَعْبِسىُّ َعِن ابِْن أَبِى نُْعٍم قَالَ  اِر فَقَاَل َسأَْلُت أَبَا َسِعيٍد َعْن َرْمِى اْلِجمَ   : قَاَل َحده

أَْخبََرنِى بِهََذْيِن األَثََرْيِن أَبُو بَْكٍر   . َما تُقُبَِّل ِمْنهُ ُرفَِع َولَْوالَ َذلَِك َكاَن أَْطَوَل ِمْن ثَبِيرٍ   : لِى

ثَنَ  ٍد َحده ثَنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُمَحمه ا َعلِىُّ ْبُن اْلَحَسِن األَْصبَهَانِىُّ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو نَْصٍر اْلِعَراقِىُّ َحده

ثَنَا ُسْفيَاُن فََذَكَرهَُما ِ ْبُن اْلَولِيِد َحده ثَنَا َعْبُد َّللاه َوَذَكَر َحِديَث ُسْفيَاَن َعْن َوَذَكَر َحِديَث   . َحده

ِ َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمرَ  َجْمٍع َكَراِهيَةَ أَْن  أَنههُ َكاَن يَأُْخُذ اْلَحَصى ِمنْ   : ُسْفيَاَن َعْن ُعبَْيِد َّللاه

َوقَْد ُرِوَى َحِديُث أَبِى َوقَْد ُرِوَى َحِديُث أَبِى َسِعيٍد اْلُخْدِرىِّ َمْرفُوًعا ِمْن َوْجٍه   . يَْنِزلَ 

   . َضِعيفٍ 

ثَنَا أَبُو  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى يَْحيَى ْبُن َمْنُصوٍر اْلقَاِضى َحده أَْحَمُد ْبُن   : َعْمٍروأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا يَِزيُد ْبنُ  ثَنَا أَبِى َحده ثَنَا َسِعيُد ْبُن يَْحيَى ْبِن َسِعيٍد األََمِوىُّ َحده ِسنَاٍن  اْلُمبَاَرِك اْلُمْستَْملِى َحده

ْحَمِن ْبِن أَبِى سَ  ةَ َعْن َعْبِد الره ِعيٍد اْلُخْدِرىِّ َعْن أَبِيه َعْن َزْيِد ْبِن أَبِى أُنَْيَسةَ َعْن َعْمِرو ْبِن ُمره

ِ هَِذِه األَْحَجاُر الهتِى يُْرَمى بِهَا يُْحَمُل فَيُْحَسُب أَنههَا تَْنقَِعُر   : أَبِى َسِعيٍد قَاَل قُْلنَا يَا َرُسوَل َّللاه

يَِزيُد ْبُن ِسنَاٍن لَْيَس   { ج }   . الِ إِنههُ َما تُقُبَِّل ِمْنهَا يُْرفَُع َولَْوالَ َذلَِك لََرأَْيتَهَا ِمْثَل اْلِجبَ   : قَالَ 

   . بِاْلقَِوىِّ في اْلَحِديِث َوُرِوَى ِمْن َوْجٍه آَخَر َضِعيٍف َعِن اْبِن ُعَمَر َمْرفُوًعا
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ُج َحتهى يَْرِمَى َجْمَرةَ اْلَعقَبَِة بَِسْبِع َحَصيَاٍت يَُكبُِّر َمَع ُكلِّ   : باب إِْتيَاِن ِمنًى َوالَ يَُعرِّ

  َصاةٍ حَ 

اُق قَاالَ أَْخبََرنَ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو َعْمٍرو اْلُمْقِرُئ َوأَبُو بَْكٍر اْلَوره ا اْلَحَسُن أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا َحاتُِم بْ  اٍر َوأَبُو بَْكِر ْبُن أَبِى َشْيبَةَ قَاالَ َحده ثَنَا ِهَشاُم ْبُن َعمه ثَنَا ْبُن ُسْفيَاَن َحده ُن إِْسَماِعيَل َحده

ٍد َعْن أَبِيِه َعْن َجابٍِر في َحجِّ النبي صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  ثُمه َسلََك   : َجْعفَُر ْبُن ُمَحمه

الطهِريَق اْلُوْسطَى الهتِى تُْخِرُجَك َعلَى اْلَجْمَرِة اْلُكْبَرى َحتهى أَتَى اْلَجْمَرةَ الهتِى ِعْنَد اْلَمْسِجِد 

فََرَمى بَِسْبِع َحَصيَاٍت يَُكبُِّر َمَع ُكلِّ َحَصاٍة ِمْنهَا ِمْثَل َحَصى اْلَخْذِف َرَمى ِمْن بَْطِن اْلَواِدى 

   . ثُمه اْنَصَرَف إِلَى النهْحرِ 

ِحيِح َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن أَبِى َشْيبَةَ     . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ْمىِ َرْمِى اْلَجْمَرِة ِمْن   : باب   بَْطِن اْلَواِدى َوَكْيفِيهِة اْلُوقُوِف لِلره

 ِ ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ِد   : أَْخبََرنَا ُمَحمه ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنَا َعْبُد الْ  ٌد َحده ثَنَا ُمَسده ثَنَا يَْحيَى ْبُن ْبِن يَْحيَى َحده ثَنَا األَْعَمُش قَاَل َوَحده َواِحِد ْبُن ِزيَاٍد َحده

اَج  ثَنَا ِمْنَجاُب ْبُن اْلَحاِرِث أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُمْسِهٍر َعِن األَْعَمِش قَاَل َسِمْعُت اْلَحجه ٍد َحده ُمَحمه

أَلِّفُوا اْلقُْرآَن َكَما أَلهفَهُ ِجْبِريُل َعلَْيِه السهالَُم   : ْبَن يُوُسَف يَقُوُل َوهَُو يَْخطُُب َعلَى اْلِمْنبَرِ 

وَرةُ الهتِى يُْذَكُر  وَرةُ الهتِى تُْذُكُر فِيهَا النَِّساُء َوالسُّ وَرةُ الهتِى تُْذُكُر فِيهَا اْلبَقََرةُ َوالسُّ فِيهَا آُل السُّ

ْحَمِن ْبُن يَِزيَد أَنههُ  ِعْمَراَن قَاَل فَلَقِيُت إِْبَراِهيَم فَأَْخبَْرتُهُ  ثَنِى َعْبُد الره بِقَْولِِه فََسبههُ ثُمه قَاَل َحده

ِ ْبِن َمْسُعوٍد فَأَتَى َجْمَرةَ اْلَعقَبَِة فَاْستَْبطََن اْلَواِدَى فَاْستَْعَرَضهَا فََرَماهَا مِ  ْن َكاَن َمَع َعْبِد َّللاه

ْحَمِن إِنه النهاَس   : ُر َمَع ُكلِّ َحَصاٍة فَقُْلتُ بَْطِن اْلَواِدى بَِسْبِع َحَصيَاٍت يَُكبِّ  يَا أَبَا َعْبِد الره

   . هََذا َوالهِذى الَ إِلَهَ َغْيُرهُ َمقَاُم الهِذى أُْنِزلَْت َعلَْيِه ُسوَرةُ اْلبَقََرةِ   : يَْرُمونَهَا ِمْن فَْوقِهَا فَقَالَ 

ِحيِح َعْن  ٍد وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن ِمْنَجاِب ْبِن اْلَحاِرثِ َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه أَْخبََرنَا أَبُو   . ُمَسده

وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا اْلُحَسْيُن ْبُن اْلَحَسِن ْبِن أَيُّوَب الطُّوِسىُّ أَْخبََرنَا   : َعلِىٍّ  ٍد الرُّ اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمه

ثَنَا ُعبَْيدُ  اِزىُّ َحده ِ اْلَحافِظُ  أَبُو َحاتٍِم الره ثَنَا ُشْعبَةُ وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ ْبُن ُموَسى َحده َّللاه

ثَنَ  ُد ْبُن أَيُّوَب أَْخبََرنَا أَبُو ُعَمَر َحده ٍد اْلَكْعبِىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه ِ ْبُن ُمَحمه ا ُشْعبَةُ َعِن أَْخبََرنِى َعْبُد َّللاه

ِ قَالَ اْلَحَكِم َعْن إِْبَراِهيَم  ْحَمِن ْبِن يَِزيَد َعْن َعْبِد َّللاه ا اْنتَهَْينَا إِلَى اْلَجْمَرِة   : َعْن َعْبِد الره لَمه

هََكَذا   : اْلُكْبَرى َجَعَل اْلبَْيَت َعْن يََساِرِه َوِمنًى َعْن يَِمينِِه َوَرَمى اْلَجْمَرةَ بَِسْبِع َحَصيَاٍت َوقَالَ 

وْذبَاِرىِّ قَالَ   . ْيِه ُسوَرةُ اْلبَقََرةِ َرَمى الهِذى أُْنِزلَْت َعلَ  ِ َوفِى ِرَوايَِة الرُّ   : لَْفظُ َحِديِث أَبِى َعْبِد َّللاه

ا أَتَى ِمنًى َجَعَل ِمنًى َعْن يَِمينِِه َواْلبَْيَت َعْن يََساِرِه َوَرَمى اْلَجْمَرةَ  ِ فَلَمه َحَجْجُت َمَع َعْبِد َّللاه

   . هََذا َمقَاُم الهِذى أُْنِزلَْت َعلَْيِه ُسوَرةُ اْلبَقََرةِ   : لَ بَِسْبِع َحَصيَاٍت َوقَا
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ِحيِح َعْن َحْفِص ْبِن ُعَمَر أَبِى ُعَمَر وَرَواهُ ُمْسلٌِم ِمْن َوْجهَْيِن آَخَرْيِن  َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَنَا أَبُو إِْسَحاقَ   . َعْن ُشْعبَةَ  ثَنَا أَبُ   : َوَحده ٍد األَْرَمْوىُّ أَْخبََرنَا أَبُو   : و إِْسَحاقَ َوَحده إِْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمه

ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن أَبِى َشْيبَةَ   : اْلقَاِسمِ  ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفيَاَن َحده ٍد النهَسِوىُّ َحده ِ ْبُن ُمَحمه َعْبُد َّللاه

ثَنَا اْبُن إِْدِريَس َعْن لَْيٍث َعْن  ْحَمِن ْبِن يَِزيَد َعْن أَبِيِه قَالَ َحده ِد ْبِن َعْبِد الره أَفَْضُت َمَع   : ُمَحمه

ِ ِمْن َجْمٍع فََما َزاَل يُلَبِّى َحتهى َرَمى َجْمَرةَ اْلَعقَبَِة فَاْستَْبطََن اْلَواِدَى ثُمه قَالَ  يَا اْبَن   : َعْبِد َّللاه

  : اهَا بَِسْبِع َحَصيَاٍت يَُكبُِّر َمَع ُكلِّ َحَصاٍة َحتهى إَِذا فََرغ قَالَ أَِخى نَاِوْلنِى َسْبَعةَ أَْحَجاٍر فََرمَ 

ا َمْبُروًرا َوَذْنبًا َمْغفُوًرا ثُمه قَالَ  هََكَذا َرأَْيُت الهِذى أُْنِزلَْت َعلَْيِه ُسوَرةُ اْلبَقََرِة   : اللههُمه اْجَعْلهُ َحج ً

ثَنَا بِْشُر ْبُن ُموَسى  أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبنُ   . َصنَعَ  فهاُر َحده أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

ثَنِى َزْيٌد  ِ ْبُن ُحَكْيِم ْبِن األَْزهَِر اْلَمَدنِىُّ َحده ثَنَا َعْبُد َّللاه ثَنَا ُسَرْيُج ْبُن النُّْعَماِن َحده أَبُو أَُساَمةَ َحده

ِ يَْعنِى اْبَن ُعَمَر اْستَْبطََن اْلَواِدَى ثُمه َرَمى اْلَجْمَرةَ بَِسْبِع َرأَ   : قَالَ  ْيُت َسالَِم ْبَن َعْبِد َّللاه

ا َمْبُروًرا َوَذْنبًا َمغْ  ُ أَْكبَُر اللههُمه اْجَعْلهُ َحج ً ُ أَْكبَُر َّللاه فُوًرا َحَصيَاٍت يَُكبُِّر َمَع ُكلِّ َحَصاٍة َّللاه

ثَنِى أَبِىَوَعَمالً َمشْ  ا َصنََع فَقَاَل َحده أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم َكاَن   : ُكوًرا فََسأَْلتُه َعمه

ِ ْبُن   { ج }   . يَْرِمى اْلَجْمَرةَ في هََذا اْلَمَكاِن َويَقُوُل ُكلهَما َرَمى بَِحَصاٍة ِمْثَل َما قُْلتُ  َعْبُد َّللاه

ُ أَْعلَ     . مُ ُحَكْيٍم َضِعيٌف َوَّللاه

  َرْمِى َجْمَرِة اْلَعقَبَِة َراِكبًا  : باب

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو بَْكرٍ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه   : أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى قَاالَ َحده

ثَنَا أَبُو َعلِىٍّ  ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ثَنَا أَبُو َعاِصٍم َعِن اْلَحَسُن ْبُن   : ُمَحمه اُز َحده اَن اْلبَزه ُمْكَرِم ْبِن َحسه

ِ يَقُولُ  بَْيِر قَاَل َسِمْعُت َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاه َرأَْيُت النبي صلى َّللا عليه   : اْبِن ُجَرْيٍج َعْن أَبِى الزُّ

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو اْلفَْضِل ْبُن  َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبدِ   . وسلم يَْرِمى اْلِجَماَر َعلَى َراِحلَتِهِ  َّللاه

ثَ  ثَنَا إِْسَحاُق ْبُن إِْبَراِهيَم أَْخبََرنَا ِعيَسى ْبُن يُونَُس َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َسلََمةَ َحده نَا اْبُن إِْبَراِهيَم َحده

بَْيِر قَاَل َسِمْعُت َجابَِر ْبَن  ِ يَقُولُ ُجَرْيٍج أَْخبََرنِى أَبُو الزُّ َرأَْيُت النبي صلى َّللا عليه   : َعْبِد َّللاه

لِتَأُْخُذوا َمنَاِسَكُكْم فَإِنِّى الَ أَْدِرى لََعلِّى   : وسلم يَْرِمى اْلَجْمَرةَ َعلَى َراِحلَتِِه يَْوَم النهْحِر َويَقُولُ 

تِى هَِذهِ     . الَ أَُحجُّ بَْعَد َحجه

ِحيِح عَ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو   . ْن إِْسَحاَق ْبِن إِْبَراِهيمَ َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

 ِ ثَنَا َسلََمةُ ْبُن َشبِيٍب   : َعْبِد َّللاه ْيَدالَنِىُّ َحده ٍد الصه ثَنِى إِْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنَا اْلَحَسُن ْبنُ  ِد ْبِن أَْعيََن َعْن َمْعقٍِل َعْن َزْيِد ْبِن أَبِى أُنَْيَسةَ َعْن يَْحيَى ْبِن اْلُحَصْيِن  َحده ُمَحمه

تِِه أُمِّ اْلُحَصْيِن قَاَل َسِمْعتُهَا تَقُولُ  ةَ   : َعْن َجده ِ صلى َّللا عليه وسلم َحجه َحَجْجُت َمَع َرُسوِل َّللاه

ى َجْمَرةَ الَْعقَبَِة َواْنَصَرَف َوهَُو َعلَى َراِحلَتِِه َوَمَعهُ باِلٌَل َوأَُساَمةُ اْلَوَداِع فََرأَْيتُهُ ِحين َرمَ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم ِمَن  أََحُدهَُما يَقُوُد بِِه َراِحلَتَهُ َواآلَخُر َرافٌِع ثَْوبَهُ َعلَى َرْأِس َرُسوِل َّللاه

   . الشهْمسِ 

ِحيِح َعْن     . َسلََمةَ ْبِن َشبِيبٍ َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه
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ِد ْبِن َجْعفٍَر اْلَحفهاُر بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا اْلُحَسْيُن ْبُن يَْحيَى ْبِن   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلفَْتحِ  ِهالَُل ْبُن ُمَحمه

ثَنَا َعبِيَدةُ بْ  بهاِح َحده ِد ْبِن الصه ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه ثَنِى يَِزيُد ْبُن َعيهاٍش اْلقَطهاُن َحده ُن ُحَمْيٍد َحده

ِه قَالَتْ  ِ صلى َّللا   : أَبِى ِزيَاٍد َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن َعْمِرو ْبِن األَْحَوِص َعْن أُمِّ َرأَْيُت َرُسوَل َّللاه

يَا أَيُّهَا   : الَ عليه وسلم ِعْنَد َجْمَرِة اْلَعقَبَِة َراِكبًا َوَوَراَءهُ َرُجٌل يَْستُُرهُ ِمْن َرْمِى النهاِس فَقَ 

  : قَالَتْ   . النهاُس الَ يَْقتُْل بَْعُضُكْم بَْعًضا َوَمْن َرَمى اْلَجْمَرةَ فَْليَْرِمهَا بِِمْثِل َحَصى اْلَخْذفِ 

أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ   . َوَرأَْيُت بَْيَن أََصابِِعِه َحَجًرا قَالَْت فََرَمى َوَرَمى النهاُس ثُمه اْنَصَرفَ 

ثَنَا ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن َمْهِدىٍّ َحده ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ُد ْبُن بَْكٍر َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه َجدِّى َعلِىُّ  الرُّ

ِه قَالَ  ثَنَا ُسلَْيَماُن ْبُن َعْمِرو ْبِن األَْحَوِص َعْن أُمِّ   : تْ ْبُن ُمْسِهٍر َعْن يَِزيَد ْبِن أَبِى ِزيَاٍد َحده

َرأَْيُت النبي صلى َّللا عليه وسلم يَْرِمى اْلَجْمَرةَ ِمْن بَْطِن اْلَواِدى َوهَُو َراِكٌب يَُكبُِّر َمَع ُكلِّ 

ُجِل فَقَالُوا اْلفَْضُل ْبُن َعبهاٍس َواْزَدَحَم النهاُس   : َحَصاٍة َوَرُجٌل ِمْن َخْلفِِه يَْستُُرهُ فََسأَْلُت َعِن الره

يَا أَيُّهَا النهاُس الَ يَْقتُْل بَْعُضُكْم بََعًضا َوإَِذا َرَمْيتُُم اْلَجْمَرةَ  )   : بي صلى َّللا عليه وسلمفَقَاَل الن

   . فَاْرُموا بِِمْثِل َحَصى اْلَخْذفِ 

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ُد ْبُن أَْحَمَد الْ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا اْلفَْضُل ْبُن ُمَحمه َمْحبُوبِىُّ َحده

دٍ  ثَنَا أَبُو ُمَحمه ثَنَا أَْيَمُن ْبُن نَابٍِل َوَحده ثَنَا النهْضُر ْبُن ُشَمْيٍل َحده ِ ْبُن   : َعْبِد اْلَجبهاِر َحده َعْبُد َّللاه

 يُوُسَف األَْصبَهَانِىُّ إِْمالًَء 

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ َوأَْخبََرنَا أَبُو طَاِهٍر اْلفَقِيهُ َوأَ    : بُو َسِعيِد ْبُن أبِى َعْمٍرو قَِراَءةً َعلَْيِهَما قَالُوا َحده

ثَنَا َرْوُح ْبُن ُعبَاَدةَ َوَجْعفَُر ْبُن عَ  َغانِىُّ َحده ُد ْبُن إِْسَحاَق الصه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ْوٍن ُمَحمه

اٍر اْلِكالَبِىه  َوأَبُو نَُعْيٍم َوأَبُو َعاِصمٍ  ِ ْبِن َعمه َعْن أَْيَمَن ْبِن نَابٍِل قَاَل َسِمْعُت قَُداَمةَ ْبَن َعْبِد َّللاه

َرأَْيُت النبي صلى َّللا عليه وسلم يَْرِمى اْلَجْمَرةَ يَْوَم النهْحِر َعلَى نَاقٍَة َصْهبَاَء الَ طَْرَد   : قَالَ 

   . َوالَ َضْرَب َوالَ إِلَْيَك إِلَْيكَ 

ْمِى في اْليَْوَمْيِن اآلِخَرْينِ   : باب   اْستِْحبَاِب النُُّزوِل في الره

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َحده ثَنَا أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه َحده

ثَنَا َحَسنُ  ٍد َحده ثَنَا اْلُعَمِرىُّ َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمرَ  اْلَعبهاُس ْبُن ُمَحمه أَنه   : ْبُن ُموَسى األَْشيَُب َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم َكاَن يَْرِمى َجْمَرةَ اْلَعقَبَِة َوهَُو َراِكٌب يَُكبُِّر َمَع ُكلِّ َحَصاةٍ    . َرُسوَل َّللاه

َكاَن إَِذا َكاَن هَِذِه األَيهاُم يَْعنِى   :  عنه قَالَ َوَعن اْبِن ُعَمَر َرِضَى َوَعن اْبِن ُعَمَر رضي َّللا

  . أَيهاَم التهْشِريِق أَتَاهَا َماِشيًا َذاِهبًا َوَراِجًعا َوَذَكَر أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم َكاَن يَْفَعلُهُ 

ِ اْلُحْرفِىُّ َعْبُد ا  : َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلقَاِسمِ   : َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلقَاِسمِ  ِ ْبِن َعْبِد َّللاه ْحَمِن ْبُن ُعبَْيِد َّللاه لره

ثَنَا اْلقَْعنَبِىُّ حَ  ُد ْبُن َغالٍِب َحده ثَنَا ُمَحمه ِد ْبِن اْلَعبهاِس َحده ثَنَا َحْمَزةُ ْبُن ُمَحمه ِ بِبَْغَداَد َحده ثَنَا َعْبُد َّللاه ده

أَنههُ َكاَن يَأْتِى اْلِجَماَر في األَيهاِم الثهالَثَِة بَْعَد يَْوِم النهْحِر   : رَ ْبُن ُعَمَر َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعمَ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم َكاَن يَْفَعُل َذلِكَ   : َماِشيًا َذاِهبًا َوَراِجًعا َويُْخبُِرهُمْ  َوَكَذلَِك   . أَنه َرُسوَل َّللاه
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ِ ْبن َمْسلََمةَ اْلقَْعنَبِىِّ أَْخبََرنَاهُ أَبُو َرَواهُ أَبُو َداُوَد َوَكَذلَِك َرَواهُ أَ  نَِن َعْن َعْبِد َّللاه بُو َداُوَد في السُّ

ثَنَا أَبُو َداُوَد فََذَكَرهُ  وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا اْبُن َداَسةَ َحده    . َعلِىٍّ الرُّ

ِ ْبِن ُعَمَر َعْن أَبِ  ْحَمِن ْبُن َعْبِد َّللاه ِه َولَْم يَْذُكْر قَْولَهُ في األَيهاِم الثهالَثَِة َوَرَواهُ َعْبُد الره يه َوَعمِّ

   . َولَْيَس في ِرَوايَِة األَْشيَِب أَْيًضا تَْنِصيٌص َعلَى الثهالَثَةِ 

افِِعىُّ يُْشبِهُ إِْذ َرَمى يَْوَم النهْحِر َراِكبًا اِلتَِّصاِل ُرُكوبِِه ِمَن اْلُمْزَدلِفَِة  أَْن يَْرِمَى يَْوَم َوقَْد قَاَل الشه

ْدرِ  ْيخُ   . النهفَِر َراِكبًا اِلتَِّصاِل ُرُكوبِِه بِالصه ْيخُ   : قَاَل الشه َوهََذا قَْوُل َعطَاِء ْبِن أَبِى   : َوهََذا قَاَل الشه

ثَنَا أَبُو اْلَعبه   : أَْخبََرنَاهُ أَبُو بَْكرٍ   . َربَاحٍ  ثَنَا أَبُو أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َحده اِس األََصمُّ َحده

ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن نَافٍِع َعِن اْبِن أَبِى نَِجيٍح قَاَل قَاَل   : يَْحيَى َزَكِريها ْبُن يَْحيَى َحده

َحِديُث اْلُعَمِرىِّ فَإِْن َصحه   : َرْمُى اْلِجَماِر ُرُكوُب يَْوَمْيِن َوَمْشُى يَْوَمْيِن قَاَل الشهْيخُ   : َعطَاءٌ 

ِ التهْوفِيقُ  َوأَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ َوأَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد   . َكاَن أَْولَى بِااِلتِّبَاِع َوبِاّلِله

ُد ْبُن إِْبَراِهي ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن َجْعفٍَر اْلُمَزكِّى َحده ثَنَا اْلِمْهَرَجانِىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر َحده َم َحده

ْحَمِن ْبِن اْلقَاِسِم َعْن أَبِيهِ  أَنه النهاَس َكانُوا إَِذا َرَمُوا اْلِجَماَر َمَشْوا َذاِهبِيَن   : َمالٌِك َعْن َعْبِد الره

ُل َمْن َرِكَب ُمَعاِويَةُ ْبُن أَبِى ُسْفيَانَ  أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن اْلَعْدُل َوأَْخبََرنَا   . َوَراِجِعيَن َوأَوه

ثَنَا أَبُو اِم َحده ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن أَبِى اْلَعوه ثَنَا ُمَحمه اُز َحده زه ثَنَا  بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا أَبُو َجْعفٍَر الره َعاِمٍر َحده

 ِ أَنههُ َكاَن يَْكَرهُ أَْن يَْرَكَب إِلَى َشْىٍء ِمَن   : إِْبَراِهيُم ْبُن نَافٍِع َعْن َعطَاٍء َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه

َكَذا َوَجْدتُهُ في ِكتَابِى َوقَْد َسقَطَ ِمْن إِْسنَاِدِه بَْيَن إِْبَراِهيَم َوَعطَاٍء   . اْلِجَماِر إاِله ِمْن َضُروَرةٍ 

   . َرُجٌل َوِرَوايَةُ اْبِن ُعيَْينَةَ أََصحُّ 

  ُمْختَاِر لَِرْمِى َجْمَرِة اْلَعقَبَةِ اْلَوْقِت الْ   : باب

دٍ  ِ ْبُن يُوُسَف األَْصبَهَانِىُّ َوأَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق اْلُمَزكِّى َوأَبُو   : أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه َعْبُد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبها  : بَْكرٍ  ُد ْبُن   : سِ أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى قَالُوا َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا ُمَحمه ُمَحمه

بَ  ِ ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى اْبُن لَِهيَعةَ َواْبُن ُجَرْيٍج َعْن أَبِى الزُّ ْيِر َعْبِد َّللاه

ِ قَالَ  ِ ص  : َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه َل َرأَْيُت َرُسوَل َّللاه لى َّللا عليه وسلم َرَمى َجْمَرةَ اْلَعقَبَِة أَوه

ا بَْعَد َذلَِك فَبَْعَد َزَواِل الشهْمسِ  ِحيِح ِمْن   . يَْوٍم ُضًحى َوِهَى َواِحَدةٌ َوأَمه أَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم في الصه

دٍ   . َحِديِث اْبِن ُجَرْيجٍ  ِ ْبُن يَحْ   : أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه كهِرىُّ بِبَْغَداَد َعْبُد َّللاه يَى ْبِن َعْبِد اْلَجبهاِر السُّ

اِق أَْخبَرَ  زه ثَنَا َعْبُد الره ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصوٍر َحده فهاُر َحده ٍد الصه نَا أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمه

ِ صلى   : اْبِن َعبهاٍس قَالَ  الثهْوِرىُّ َعْن َسلََمةَ ْبِن ُكهَْيٍل َعِن الَْحَسِن اْلُعَرنِىِّ َعنِ  َمنَا َرُسوُل َّللاه قَده

أَْى   : ولُ َّللا عليه وسلم لَْيلَةَ اْلُمْزَدلِفَِة أَُغْيلَِمةَ بَنِى َعْبِد اْلُمطهلِِب فََجَعَل يَْلطَُح أَفَْخاَذنَا بِيَِدِه َويَقُ 

ثَ   . أُبَْينِىه الَ تَْرُموا َحتهى تَْطلَُع الشهْمسُ  ثَنَا أَبُو اْلَحَسنِ   : نَا أَبُو اْلَحَسنِ َوَحده ُد ْبُن   : َوَحده ُمَحمه

ثَنَا أَحْ  ِد ْبِن ُشَعْيٍب اْلبَْزَمْهَرانِىُّ َحده ِ ْبُن ُمَحمه َمُد ْبُن اْلُحَسْيِن اْلَعلَِوىُّ إِْمالًَء أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه

ثَ  ثَنِى أَبِى َحده ِ َحده نِى إِْبَراِهيُم ْبُن طَْهَماَن َعْن َمْنُصوٍر َعْن َسلََمةَ ْبِن ُكهَْيٍل َحْفِص ْبِن َعْبِد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم يَأْتِينَا   : َعِن اْلَحَسِن اْلُعَرنِىِّ َعِن اْبِن َعبهاٍس أَنههُ قَالَ  َكاَن َرُسوُل َّللاه
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الَ تَْرُموا اْلَجْمَرةَ   : اتِنَا َولَطََح أَْفَخاَذنَا ثُمه قَالَ أَُغْيلَِمةَ بَنِى َعْبِد اْلُمطهلِِب َوَحَملَنَا َعلَى ُحُمرَ 

َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن   . َحتهى تَْطلَُع الشهْمُس َوالَ أَظُنُّ أََحًدا يَْرِميهَا َحتهى تَْطلَُع الشهْمسُ 

اُز حَ  زه ثَنَا أَْحَمُد ْبُن ُزهَْيِر ْبِن َحْرٍب َوأَْحَمُد ْبُن ُمالَِعٍب بِْشَراَن بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا أَبُو َجْعفٍَر الره ده

ثَنَا ُشْعبَةُ َعِن اْلَحَكمِ  ثَنَا َخالُِد ْبُن اْلَحاِرِث َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن إِْسَحاَق اْلَحْضَرِمىُّ َحده  َعْن قَاالَ َحده

الَ تَْرُموا اْلَجْمَرةَ َحتهى تَْطلَُع   : وسلم قَالَ  ِمْقَسٍم َعِن اْبِن َعبهاٍس َعِن النبي صلى َّللا عليه

قهاِء الِْمْهَرَجانِىُّ َوأَبُو اْلَحَسنِ   : َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . الشهْمسُ  ِد ْبِن َعلِىِّ ْبِن السه   : َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ِد ْبِن َعلِىٍّ اْلُمْقِرُئ الِْمْهَرَجانِ  ثَنَا َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه ِد ْبِن إِْسَحاَق َحده ىُّ قَاالَ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه

ثَنَا ُموَسى ْبُن ُعقْ  ثَنَا فَُضْيُل ْبُن ُسلَْيَماَن َحده ُد ْبُن أَبِى بَْكٍر َحده ثَنَا ُمَحمه بَةَ يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب َحده

لنبي صلى َّللا عليه وسلم َكاَن يَأُْمُر نَِساَءهُ َوثَقَلَهُ ِمْن أَنه ا  : أَْخبََرنِى ُكَرْيٌب َعِن اْبِن َعبهاسٍ 

ِل اْلفَْجِر بَِسَواٍد َوأَْن الَ يَْرُموا اْلَجْمَرةَ إاِله ُمْصبِِحينَ     . َصبِيَحِة َجْمٍع أَْن يُفِيُضوا َمَع أَوه

  َمْن أََجاَز َرْميَهَا بَْعَد نِْصِف اللهْيلِ   : باب

ِ أَْخبََرنَا أَبُ  ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ اْلَحافِظُ َحده ِد ْبِن   : و َعْبِد َّللاه ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ِ َمْولَى أَْسَماَء َعْن أَ  ثَنِى َعْبُد َّللاه ثَنَا يَْحيَى َعِن اْبِن ُجَرْيٍج قَاَل َحده ٌد َحده ثَنَا ُمَسده   : اءَ ْسمَ يَْحيَى َحده

يَا بُنَىه هَْل َغاَب   : أَنههَا نََزلَْت لَْيلَةَ َجْمٍع ِعْنَد َداِر اْلُمْزَدلِفَِة فَقَاَمْت تَُصلِّى فََصلهْت ثُمه قَالَتْ 

فَاْرتَِحلُوا  نََعْم قَالَتْ   : يَا بُنَىه هَْل َغاَب اْلقََمُر قُْلتُ   : الَ فََصلهْت َساَعةً ثُمه قَالَتْ   : اْلقََمُر قُْلتُ 

ْبَح في َمْنِزلِهَا فَقُْلُت لَهَا أَْى   : فَاْرتََحْلنَا فََمَضْينَا َحتهى َرَمِت اْلَجْمَرةَ ثُمه َرَجَعْت فََصلهِت الصُّ

ِ صلى َّللا عليه   : قَالَتْ   . هَْنتَاْه َما أَُرانَا إاِله قَْد َغلهْسنَا وسلم أَِذَن َكاله يَا بُنَىه إِنه َرُسوَل َّللاه

   . لِلظُُّعنِ 

دٍ  ِحيِح َعْن ُمَسده ثَنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه ثَنَا أَبُو اْلَحَسنِ   : َوَحده َعلِىُّ ْبُن   : َوَحده

ثَنَا يُوُسُف ْبنُ  ِد ْبِن إِْسَحاَق َحده ٍد اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن  ُمَحمه ثَنَا ُمَحمه يَْعقُوَب َحده

ِ َمْولَى أَْسَماَء قَاَل قَالَْت  ثَنَا يَْحيَى ْبُن َسِعيٍد َعِن اْبِن ُجَرْيٍج أَْخبََرنِى َعْبُد َّللاه أَبِى بَْكٍر َحده

يَا بُنَىه هَْل َغاَب   : مه قَالَتْ الَ فََصلهْت َساَعةً ثُ   : قُْلتُ   ؟ هَْل َغاَب اْلقََمرُ   : أَْسَماُء َوِهَى بِاْلُمْزَدلِفَةِ 

اْرَحْل بِى فَاْرتََحْلنَا َحتهى َرَمِت اْلَجْمَرةَ ثُمه َصلهْت في َمْنِزلِهَا فَقُْلُت   : نََعْم قَالَتْ   : قُلْتُ   ؟ اْلقََمرُ 

   . ليه وسلم أَِذَن لِلظُُّعنِ َكاله إِنه النبي صلى َّللا ع  : قَالَتْ   . أَْى هَْنتَاْه لَقَْد َغلهْسنَا  : لَهَا

ِد ْبِن أَبِى بَْكرٍ  ِحيِح َعْن ُمَحمه    . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ُد   . َوَكَذلَِك َرَواهُ ِعيَسى ْبُن يُونَُس َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ  وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه َوأَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ

ثَنَا أَبُو ثَنَا يَْحيَى َعِن اْبِن ُجَرْيٍج قَاَل  ْبُن بَْكٍر َحده ُد ْبُن َخالهٍد اْلبَاِهلِىُّ َحده ثَنَا ُمَحمه َداُوَد َحده

إِنها   : أَنههَا َرَمِت اْلَجْمَرةَ قُْلتُ   : أَْخبََرنِى َعطَاٌء قَاَل أَْخبََرنِى ُمْخبٌِر َعْن أَْسَماَء رضي َّللا عنها

ِ صلى َّللا عليه وسلم   : قَالَتْ  َرَمْينَا اْلَجْمَرةَ بِلَْيلٍ     . إِنها ُكنها نَْصنَُع هََذا َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاه
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ثَنَا أَبُو َسِعيدٍ  ِ اْلَحافِظُ َحده أَْحَمُد ْبُن يَْعقُوَب الثهقَفِىُّ أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

اُك  اْلُحَسْيِن ْبِن اْلُجنَْيدِ  حه ثَنِى الضه ثَنَا اْبُن أَبِى فَُدْيٍك َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َصالٍِح قَاَل َحده اْلَمالِِكىُّ َحده

أَْرَسَل َرُسوُل   : ْبُن ُعْثَماَن َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها قَالَتْ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم بِأُمِّ  َسلََمةَ لَْيلَةَ النهْحِر فََرَمِت اْلَجْمَرةَ قَْبَل اْلفَْجِر ثُمه َمَضْت فَأَفَاَضْت  َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم  َوأَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ   . َوَكاَن َذلَِك اْليَْوَم الهِذى يَُكوُن ِعْنَدهَا َرُسوُل َّللاه

ُد ْبُن بَ  وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه ثَنَا اْبُن أَبِى الرُّ ِ َحده ثَنَا هَاُروُن ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ْكٍر َحده

ثَنَا أَبُو   . فَُدْيٍك فََذَكَرهُ بِنَْحِوهِ  أَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق َوأَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن قَاالَ َحده

ْحَمِن اْلَعطهاِر َوَعْبِد اْلَعبهاِس األََصمُّ أَخْ  افِِعىُّ َعْن َداُوَد ْبِن َعْبِد الره ثَنَا الشه بِيُع َحده بََرنَا الره

َراَوْرِدىُّ َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه قَالَ  ٍد الده ِ صلى َّللا   : اْلَعِزيِز ْبِن ُمَحمه َداَر َرُسوُل َّللاه

ةَ  عليه وسلم إِلَى أُمِّ َسلََمةَ  َل اإِلفَاَضةَ ِمْن َجْمٍع َحتهى تَأْتَِى َمكه يَْوَم النهْحِر فَأََمَرهَا أَْن تَُعجِّ

ْبَح َوَكاَن يَْوُمهَا فَأََحبه أَْن تَُوافِقَهُ  َدثَنَا   . فَتَُصلِّى بِهَا الصُّ افِِعىُّ قَاَل قَاَل َوحه َدثَنَا الشه قَاَل َوحه

افِِعىُّ قَاَل أَْخبََرنِ  ى َمْن أَثُِق بِِه ِمَن اْلَمْشِرقِيِّيِن َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َزْينََب الشه

هََكَذا   . بِْنِت أَبِى َسلََمةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ رضي َّللا عنها َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم ِمْثلَهُ 

َحتهى تَْرِمَى   : َكبِيِر بِاإِلْسنَاَدْيِن َجِميًعا إاِله أَنههُ قَالَ َرَواهُ في اإِلْمالَِء َوَرَواهُ في اْلُمْختََصِر الْ 

ةَ َوَكاَن يَْوَمهَا فَأََحبه أَْن تَُوافِقَهَ أَْو تَُوافِيَهُ َوقَاَل في  ْبِح بَِمكه اْلَجْمَرةَ َوتَُوافَِى َصالَةَ الصُّ

ثَنَا أَبُو  اإِلْسنَاِد الثهانِى أَْخبََرنِى الثِّقَةُ َعْن ِهَشامٍ  أَْخبََرنَا بَِذلَِك أَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو َحده

ِريِر َوقَْد َرَواهُ أَبُ  ُ أََخَذهُ ِمْن أَبِى ُمَعاِويَةَ الضه افِِعىه َرِحَمهُ َّللاه و اْلَعبهاِس فََذَكَرهُ َوَكأَنه الشه

ثَنَاهُ َكاِمُل ْبُن أَحْ   . ُمَعاِويَةَ َمْوُصوالً  ثَنَاهُ َكاِمُل ْبُن أَْحَمَد اْلُمْستَْملِى أَْخبََرنَا بِْشُر ْبُن َحده َمَد َحده

ثَنَا يَْحيَى ْبُن يَْحيَى أَْخبََرنَا أَبُ  ثَنَا َداُوُد ْبُن الُْحَسْيِن اْلبَْيهَقِىُّ َحده و ُمَعاِويَةَ أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ َحده

ِ صلى   : ِه َعْن َزْينََب بِْنِت أَبِى َسلََمةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ َعْن أَبِي أَنه َرُسوَل َّللاه

ةَ  ْبِح يَْوَم النهْحِر بَِمكه    . َّللا عليه وسلم أََمَرهَا أَْن تَُوافَِى َصالَةَ الصُّ

  نَْحِر اْلهَْدِى بَْعَد َرْمِى اْلِجَمارِ   : باب

 ِ اُق قَاالَ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه  اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو َعْمٍرو اْلُمْقِرُئ َوأَبُو بَْكٍر اْلَوره

ثَنَا َحاتُِم ْبُن إِْسَماِعيَل َحده  اٍر َوأَبُو بَْكِر ْبُن أَبِى َشْيبَةَ َحده ثَنَا ِهَشاُم ْبُن َعمه ثَنَا ْبُن ُسْفيَاَن َحده

ٍد َعْن أَبِيِه َعْن َجابٍِر في َحجِّ النبي صلى َّللا عليه وسلم فََذَكَر َرْمَى َجْمَرِة َجْعفَُر ْبُن مُ  َحمه

اْلَعقَبَِة قَاَل ثُمه اْنَصَرَف إِلَى اْلَمْنَحِر فَنََحَر ثاَلَثًا َوِستِّيَن بََدنَةً َوأَْعطَى َعلِي ًا رضي َّللا عنه 

يِِه ثُمه أََمَر ِمْن ُكلِّ بََدنٍَة بِبَْضَعٍة فَُجِعلَْت في قِْدٍر فَطُبَِخْت فَأََكالَ فَنََحَر َما َغبََر َوأَْشَرَكهُ في هَدْ 

   . ِمْن لَْحِمهَا َوَشِربَا ِمْن َمَرقِهَا

ِحيِح َعْن أَبِى بَْكرٍ     . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

  ِصيرِ اْلَحْلِق َوالتهْقِصيِر َواْختِيَاِر اْلَحْلِق َعلَى التهقْ   : باب
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ِ ْبِن بِْشَراَن اْلَعْدُل بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن ُمحَ  ِد ْبِن َعْبِد َّللاه ٍد أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه مه

ثَنَا أَبُو اْليََماِن أَْخبََرنِى ُشَعْيٌب قَاَل قَا ثَنَا َعْبُد اْلَكِريِم ْبُن اْلهَْيثَِم َحده فهاُر َحده َل نَافٌِع َكاَن اْبُن الصه

ِة اْلَوَداعِ   : ُعَمَر يَقُولُ  ِ صلى َّللا عليه وسلم فِى َحجه    . َحلََق َرُسوُل َّللاه

ِحيِح َعْن أَبِى اْليََماِن َوأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن َحِديِث ُموَسى ْبِن ُعْقبَةَ َعْن  َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

   . نَافِعٍ 

ثَنَا قُتَ أَْخبََرنَا أَ  ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َسلََمةَ َحده ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو اْلفَْضِل ْبُن إِْبَراِهيَم َحده ْيبَةُ بُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا اللهْيُث َعْن نَافٍِع أَنه اْبَن ُعَمَر رضي َّللا عنه قَالَ  ِ   : ْبُن َسِعيٍد الثهقَفِىُّ َحده َحلََق َرُسوُل َّللاه

َر بَْعُضهُْم فَقَاَل اْبُن ُعَمَر رضي َّللا  صلى َّللا عليه وسلم َوَحلََق طَائِفَةٌ ِمْن أَْصَحابِِه َوقَصه

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  ُ اْلُمَحلِّقِينَ   : عنه إِنه َرُسوَل َّللاه تَْيِن ثُمه قَالَ   . َرِحَم َّللاه ةً أَْو َمره   : َمره

ِرينَ     . َواْلُمقَصِّ

ِحيِح َعْن قُتَْيبَةَ َوَذَكَرهُ اْلبَُخاِرىُّ  َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن ْبُن أَبِى َعلِىٍّ   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

قهاُء َوأَبُو اْلَحَسنِ  دِ   : السه ٍد اْلُمْقِرُئ اْلِمْهَرَجانِيهاِن قَاالَ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه ْبِن  َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

 ِ ثَنِى ُعبَْيُد َّللاه ُد ْبُن َكثِيٍر أَْخبََرنَا ُسْفيَاُن َحده ثَنَا ُمَحمه ثَنَا يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب َحده  َعْن إِْسَحاَق َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  ُ اْلُمَحلِّقِينَ   : نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمَر أَنه َرُسوَل َّللاه يَا   : واقَالُ   . يَْرَحُم َّللاه

ِريَن قَالَ  ِ َواْلُمقَصِّ ُ اْلُمَحلِّقِينَ   : َرُسوَل َّللاه ِريَن قَالَ   : قَالُوا  . يَْرَحُم َّللاه ِ َواْلُمقَصِّ   : يَا َرُسوَل َّللاه

ُ اْلُمَحلِّقِينَ  ابَِعةِ   : قَالُوا  . يَْرَحُم َّللاه ِريَن قَاَل في الره ِ َواْلُمقَصِّ ِرينَ   : يَا َرُسوَل َّللاه   . َواْلُمقَصِّ

ِ ْبِن ُعَمرَ     . أَْخَرَجاهُ ِمْن َحِديِث ُعبَْيِد َّللاه

ِ ْبُن أَ  ثَنَا َعْبُد َّللاه ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن َجْعفٍَر اْلقَِطيِعىُّ َحده ْحَمَد ْبِن أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا مُ  ثَنِى أَبِى َحده ثَنَا ُعَماَرةُ َعْن أَبِى ُزْرَعةَ َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ َحْنبٍَل َحده ُد ْبُن فَُضْيٍل َحده َحمه

ِ صلى َّللا عليه وسلم يَا   : قَالُوا  . اللههُمه اْغفِْر لِْلُمَحلِّقِينَ  )   : رضي َّللا عنه قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه

ِريَن قَالَ  ِ َواْلُمقَصِّ ِريَن قَالَ   : قَالُوا  . مه اْغفِْر لِْلُمَحلِّقِينَ اللههُ   : َرُسوَل َّللاه ِ َواْلُمقَصِّ   : يَا َرُسوَل َّللاه

ِريَن قَالَ   . اللههُمه اْغفِْر لِْلُمَحلِّقِينَ  ِرينَ   : قَالُوا َواْلُمقَصِّ    . َواْلُمقَصِّ

ِحيِح َعْن َعيهاِش ْبِن اْلَولِيِد ورَ  َواهُ ُمْسلٌِم َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن أَبِى َشْيبَةَ َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ِد ْبِن فَُضْيلٍ     . َوَغْيِرِه ُكلُّهُْم َعْن ُمَحمه

قِّ األَْيَسرِ   : باب   اْلبَِدايَِة بِالشِّقِّ األَْيَمِن ثُمه بِالشِّ

دِ  ثَنَا َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا  أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا بِْشُر ْبُن ُموَسى َحده ْبِن َسْختَُوْيِه َحده

ثَنَا إِْبَراِهيُم َحده  ثَنَا َعلِىٌّ َحده اَن قَاَل َوَحده ثَنَا ِهَشاُم ْبُن َحسه ثَنَا ُسْفيَاُن َحده ثَنَا اْبُن أَبِى اْلُحَمْيِدىُّ َحده
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ثَنَا ُسْفيَاُن قَاَل َسِمْعُت ِهَشاَم بْ  اَن يُْخبُِر َعِن اْبِن ِسيِريَن َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك ُعَمَر َحده َن َحسه

ِ صلى َّللا عليه وسلم اْلَجْمَرةَ َونََحَر نُُسَكهُ َوَحلََق نَاَوَل اْلَحالَِق ِشقههُ   : قَالَ  ا َرَمى َرُسوُل َّللاه لَمه

  . اْحلِقِ   : ْعطَاهُ إِيهاهُ ثُمه نَاَولَهُ الشِّقه األَْيَسَر فَقَالَ األَْيَمَن فََحلَقَهُ ثُمه َدَعا أَبَا طَْلَحةَ األَْنَصاِرىه فَأَ 

   . اقِْسْمهُ بَْيَن النهاسِ   : فََحلَقَهُ فَأَْعطَاهُ أَبَا طَْلَحةَ فَقَالَ 

ِحيِح َعِن اْبِن أَبِى ُعَمرَ     . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

  َص َحلَقَ َمْن لَبهَد أَْو َضفهَر أََو َعقَ   : باب

ثَنَا َعْبدُ  فهاُر َحده ٍد الصه  اْلَكِريِم أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمه

 ِ ثَنَا أَبُو اْليََماِن أَْخبََرنَا ُشَعْيٌب قَاَل قَاَل نَافٌِع َكاَن َعْبُد َّللاه ْبُن ُعَمَر رضي َّللا عنه  ْبُن اْلهَْيثَِم َحده

أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم  )   : يَقُوُل أَْخبََرْتنِى َحْفَصةُ َزْوُج النبي صلى َّللا عليه وسلم

ِة الَْوَداِع فَقَالَْت لَهُ َحْفَصةُ رضي َّللا عنها فََما يَْمنَُعَك أَْن   : أََمَر أَْزَواَجهُ أَْن يَْحلِْلَن َعاَم َحجه

أَْخَرَجاهُ في   . إِنِّى لَبهْدُت َرْأِسى َوقَلهْدُت هَْديِى فاَلَ أَِحلُّ َحتهى أَْنَحَر هَْديِى  : فَقَالَ   ؟ تَِحله 

ِة  ينَا َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم أَنههُ َحلََق في َحجه ِحيِح ِمْن َحِديِث نَافٍِع َوقَْد ُروِّ الصه

ثَنَا َعْبُد اْلَكِريِم ْبُن َوأَْخبََرنَا أَبُو ا  . اْلَوَداعِ  فهاُر َحده ْلُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل الصه

ثَنَا أَبُو اْليََماِن أَْخبََرنِى ُشَعْيٌب قَاَل قَاَل نَافٌِع َكاَن اْبُن ُعَمَر رضي َّللا عنه يَقُوُل  اْلهَْيثَِم َحده

  . َمْن َضفهَر َرْأَسهُ إِلْحَراٍم فَْليَْحلِْق الَ تََشبههُوا بِالتهْلبِيدِ   : عنه قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطهاِب رضي َّللا

ِحيُح َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمَر َعْن ُعَمَر رضي َّللا عنه َوقَْد أَْخبََرنَا أَبُو َسْعٍد   . هََذا هَُو الصه

ٍد اْلَمالِينِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد ْبُن َعِدىٍّ أَْخبََرنَا اْبُن َسْلٍم أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه   : َوقَْد أَْخبََرنَا أَبُو َسْعدٍ 

ِ ْبُن نَافٍِع َعْن أَ  ثَنِى َعْبُد َّللاه ْحَمِن ْبُن إِْبَراِهيَم َحدهثَنَا اْبُن أَبِى فَُدْيٍك َحده ثَنَا َعْبُد الره بِيِه َعِن َحده

 ِ َمْن لَبهَد َرْأَسهُ لإِِلْحَراِم فَقَْد َوَجَب َعلَْيِه   : صلى َّللا عليه وسلم قَالَ اْبِن ُعَمَر أَنه َرُسوَل َّللاه

ِحيُح أَنههُ ِمْن قَْوِل ُعَمَر َواْبِن ُعَمَر   { ج }   . اْلِحالَقُ  ِ ْبُن نَافٍِع هََذا لَْيَس بِاْلقَِوىِّ َوالصه َعْبُد َّللاه

أَْخبََرنَاهُ أَبُو َسِعيِد ْبُن أَْخبََرنَاهُ أَبُو   . ٌم َعْن أَبِيِه َعْن ُعَمرَ رضي َّللا عنهَما َوَكَذلَِك َرَواهُ َسالِ 

ثَنَا  ِد ْبِن ِعيَسى َحده ثَنَا َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه ٍد اْلُمَزنِىُّ َحده أَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه

ِ َكاَن يَقُوُل َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن اْليََماِن أَْخبََرنِى ُشَعْيٌب َعِن الزُّ  ْهِرىِّ أَْخبََرنِى َسالٌِم أَنه َعْبَد َّللاه

ِ ْبُن   . َمْن َضفهَر فَْليَْحلِْق الَ تََشبههُوا بِالتهْلبِيدِ   : اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه يَقُولُ  قَاَل َوَكاَن َعْبُد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم ُملَبًِّدالَقَْد رَ   : ُعَمَر رضي َّللا عنه يَقُولُ  َوأَْخبََرنَا أَبُو   . أَْيُت َرُسوَل َّللاه

ٍد اْلُمَزنِىُّ فََذَكَرهُ َرَواهُ اْلبَُخاِرىُّ َعْن أَبِى اْليََمانِ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو ُمَحمه َوأَْخبََرنَا   . َعْبِد َّللاه

ُد أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ َوأَْخبَ  ثَنَا ُمَحمه َرنَا أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن َجْعفٍَر َحده

ثَنَا َمالٌِك َعْن يَْحيَى ْبِن َسِعيد َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيهِب أَنه  ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر َحده ُعَمَر ْبُن إِْبَراِهيَم َحده

  . َمْن َعقََص أَْو َضفهَر أَْو لَبهَد فَقََد َوَجَب َعلَْيِه اْلِحالَقُ   : عنه قَالَ  ْبَن اْلَخطهاِب رضي َّللا

ُ تََعالَى بِبَْغَداَد   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  اِمىِّ َرِحَمهُ َّللاه َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن ُعَمَر اْلُمْقِرُئ اْبُن اْلَحمه

ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن َعْبِد أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن َسْلمَ  ثَنَا أَبُو ُحَذْيفَةَ َحده ُد ْبُن َغالٍِب َحده ثَنَا ُمَحمه اَن اْلفَقِيهُ َحده

ِ ْبِن ِدينَاٍر َعِن اْبِن ُعَمَر رضي َّللا عنه قَالَ  هََذا هَُو   . َمْن لَبهَد أَْو َضفهَر أَْو َعقََص فَْليَْحلِقْ   : َّللاه
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ِحيُح َعْن عَ  ِ َعِن اْبِن ُعَمَر ِمْن قَْولِِه َوَعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمَر َعْن ُعَمَر رضي َّللا الصه ْبِد َّللاه

َوقَْد َرَواهُ َعاِصُم ْبُن َوقَْد َرَواهُ َعاِصُم ْبُن ُعَمَر ْبِن َحْفٍص اْلُعَمِرىُّ َعْن َعْبِد   . عنه ِمْن قَْولِهِ 

ِ ْبِن ِدينَاٍر َعِن اْبِن ُعمَ  َمْن لَبهَد َرْأَسهُ فَْليَْحلِْق فَقَْد  )   : َر َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلمَّللاه

ثَنَا أَْحَمُد ْبُن   . َوَجَب َعلَْيِه اْلِحالَقُ  وفِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد ْبُن َعِدىِّ َحده أَْخبََرنَاهُ أَبُو َسْعٍد الصُّ

ثَنَا يُونُ  ِ ْبُن نَافٍِع َعْن َعاِصٍم َعلِىٍّ اْلَمَدائِنِىُّ َحده ُس ْبُن َعْبِد األَْعلَى أَْخبََرنِى َعْبُد َّللاه

ُد ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ   . َوَعاِصُم ْبُن ُعَمَر َضِعيٌف َوالَ يَْثبُُت هََذا َمْرفُوًعا  { ج }   . فََذَكَرهُ  ُمَحمه

ٍد إِْبَراِهيَم األَْصبَهَانِىُّ اْلَحافِظُ أَْخبَرَ  نَا أَبُو نَْصٍر اْلِعَراقِىُّ بِبَُخاَرى أَْخبََرنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُمَحمه

ثَنَا ُسْفيَاُن َعِن اْبِن جُ  ِ ْبُن اْلَولِيِد َحده ثَنَا َعْبُد َّللاه ثَنَا َعلِىُّ ْبُن اْلَحَسِن َحده َرْيٍج َعْن اْلَجْوهَِرىُّ َحده

ْن لَبهَد أَْو َضفهَر أَْو َعقََد أَْو فَتََل أَْو َعقََص فَهَُو َعلَى َما نََوى ِمْن مَ   : َعطَاٍء َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ 

   . َحلََق الَ بُده   : قَاَل َوقَاَل اْبُن ُعَمرَ   . َذلِكَ 

ِل ِمْن َمْحظُوَراِت اإِلْحَرامِ   : باب   َما يَِحلُّ بِالتهَحلُِّل األَوه

ِ ْبِن بِْشَراَن اْلَعْدُل بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه  ِد ْبِن َعْبِد َّللاه ِد أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ثَنَا أَبُو اْليََماِن أَْخبََرنِى ثَنَا َعْبُد اْلَكِريِم ْبُن اْلهَْيثَِم َحده فهاُر َحده ٍد الصه ُشَعْيٌب  إِْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمه

ُ تََعالَى َعْنهُ   : افٌِع أَنه اْبَن ُعَمَر قَالَ أَْخبََرنِى نَ  َخطََب النهاَس ُعَمُر ْبُن اْلَخطهاِب َرِضَى َّللاه

ثَهُْم َعْن َمنَاِسِك اْلَحجِّ فَقَاَل فِيَما يَقُولُ  ُ تََعالَى فََدفَْعتُْم   : بَِعَرفَةَ فََحده إَِذا َكاَن بِاْلَغَداِة إِْن َشاَء َّللاه

ٍع فََمْن َرَمى اْلَجْمَرةَ اْلقُْصَوى الهتِى ِعْنَد اْلَعقَبَِة بَِسْبِع َحَصيَاٍت ثُمه اْنَصَرَف فَنََحَر ِمْن َجمْ 

َر فَقَْد َحله لَهُ َما َحُرَم َعلَْيِه ِمْن َشأِْن الَْحجِّ إاِله ِطيبًا أَ  ْو نَِساًء هَْديًا إِْن َكاَن لَهُ ثُمه َحلََق أَْو قَصه

   . أََحٌد ِطيبًا َوالَ نَِساًء َحتهى يَطُوَف بِاْلبَْيتِ  فالَ يََمسه 

دٍ  كهِرىُّ بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن   : َوأَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه ِ ْبُن يَْحيَى ْبِن َعْبِد اْلَجبهاِر السُّ َعْبُد َّللاه

ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َمْنصُ  فهاُر َحده ٍد الصه ْهِرىِّ َعْن ُمَحمه اِق أَْخبََرنَا َمْعَمٌر َعِن الزُّ زه ثَنَا َعْبُد الره وٍر َحده

إَِذا َرَمْيتُُم اْلَجْمَرةَ بَِسْبِع   : َسالٍِم َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل َسِمْعُت ُعَمَر رضي َّللا عنه يَقُولُ 

قَاَل َسالٌِم َوقَالَْت َعائَِشةُ   . إاِله النَِّساَء َوالطِّيبَ  َحَصيَاٍت َوَذبَْحتُْم َوَحلَْقتُْم فَقَْد َحله لَُكْم ُكلُّ َشْىءٍ 

قَاَل َوقَالَْت َعائَِشةُ   . َحله لَهُ ُكلُّ َشْىٍء إاِله النَِّساءَ   : قَاَل َسالٌِم َوقَالَْت َعائَِشةُ رضي َّللا عنها

ِ صلى َّللا عليه وسلم تَْعنِى أَنَا طَيهْبُت رَ   : َرِضَى قَاَل َوقَالَْت َعائَِشةُ رضي َّللا عنها ُسوَل َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس   . لِِحلِّهِ  َوأَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن َوأَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق قَاالَ َحده

افِِعىُّ أَْخبََرنَا ُسْفيَاُن عَ  بِيُع أَْخبََرنَا الشه ْن َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر َعْن َسالٍِم قَاَل األََصمُّ أَْخبََرنَا الره

ِ صلى َّللا عليه وسلم لِِحلِِّه َوإِْحَراِمهِ   : قَالَْت َعائَِشةُ رضي َّللا عنها   . أَنَا طَيهْبُت َرُسوَل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم أََحقُّ أَْن تُتهبَعَ   : قَاَل َسالِمٌ  َعلِىُّ ْبُن   : أَبُو اْلَحَسنِ  أَْخبََرنَا  . َوُسنهةُ َرُسوِل َّللاه

ثَنَا   : أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن األَْهَواِزىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن َمْحُمَوْيِه اْلَعْسَكِرىُّ َحده ُمَحمه

ثَنَا اْلقَْعنَبِىُّ وأَ   : أَبُو َعْمٍرو وِسىُّ َحده ِ السُّ ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه ِ اْلَحافِظُ َحده ْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَْفلَُح ْبُن ُحمَ  ثَنَا اْلقَْعنَبِىُّ َحده ُد ْبُن َعْمٍرو اْلَحَرِشىُّ َحده ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن َصالٍِح َحده ْيٍد َعِن ُمَحمه

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n96&p1#TOP
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ٍد َعْن َعائَِشةَ َزْوِج النبي صلى َّللا عليه  ِ   : وسلم قَالَتْ اْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمه طَيهْبُت َرُسوَل َّللاه

   . صلى َّللا عليه وسلم لُِحْرِمِه ِحيَن أَْحَرَم َولِِحلِِّه ِحيَن أََحله قَْبَل أَْن يَطُوَف بِاْلبَْيتِ 

ْحَمِن ْبِن اْلقَ  ِحيِح َعِن اْلقَْعنَبِىِّ َوأَْخَرَجاهُ ِمْن َحِديِث َعْبِد الره اِسِم َعْن أَبِيِه َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ِد ْبِن   . َوقَْد َمَضى في أََوائِِل هََذا اْلِكتَابِ  ِد َوأَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه َوأَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ثَنَا َسْعَداُن ْبُن نَْصٍر َحده   : بِْشَراَن بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا أَبُو َجْعفَرٍ  ُد ْبُن َعْمٍرو َحده ُد ْبُن ُمَحمه ثَنَا ُمَحمه

ِ ْبِن ُعْرَوةَ أَنههُ َسِمَع ُعْرَوةَ  ِ األَْنَصاِرىُّ َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ أَْخبََرنِى ُعَمُر ْبُن َعْبِد َّللاه  َعْبِد َّللاه

ِ صلى َّللا  : َواْلقَاِسَم يُْخبَِراِن َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها أَنههَا قَالَتْ   عليه طَيهْبُت َرُسوَل َّللاه

ِة اْلَوَداِع لِْلِحلِّ َواإِلْحَرامِ  ِحيِح ِمْن َحِديِث اْبِن   . وسلم بِيََدىه بَِذِريَرٍة في َحجه أَْخَرَجاهُ في الصه

   . ُجَرْيجٍ 

ُد  ثَنَا ُمَحمه ِد ْبُن ِزيَاٍد َحده ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو ُمَحمه ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ْبُن إِْسَحاَق ْبِن أَْخبََرنَا ُمَحمه

ثَنَا أَبُو اْلقَاِسِم ا ْوَرقِىُّ َوأَْخبََرنِى أَبُو اْلَولِيِد َحده ثَنَا يَْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهيَم الده ْبُن بِْنِت ُخَزْيَمةَ َحده

ثَنَا هَُشْيٌم أَْخبََرنَا َمْنُصوٌر يَْعنِى ابْ  ثَنَا َجدِّى قَاالَ َحده َن َزاَذاَن َعْن َعْبِد أَْحَمَد ْبِن َمنِيٍع َحده

ْحَمِن ْبِن اْلقَاِسِم َعْن أَبِيِه َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها قَالَتْ  ُكْنُت أُطَيُِّب النبي صلى َّللا   : الره

   . عليه وسلم لُِحْرِمِه قَْبَل أَْن يُْحِرَم َويَْوَم النهْحِر قَْبَل أَْن يَطُوَف بِاْلبَْيِت بِِطيٍب فِيِه ِمْسكٌ 

ْوَرقِىِّ  ِحيِح َعْن أَْحَمَد ْبِن َمنِيٍع َويَْعقُوَب الده دٍ   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه ِ   : أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه َعْبُد َّللاه

ثَنَا أَْحَمُد بْ  فهاُر َحده ٍد الصه ُن َمْنُصوٍر ْبُن يَْحيَى ْبِن َعْبِد اْلَجبهاِر بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمه

اِق أَْخبََرنَا الثهْوِرىُّ َوأَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  زه ثَنَا َعْبُد الره يَْحيَى   : أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن َوأَبُو َزَكِريها  : َحده

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  دُ   : ْبُن إِْبَراِهيَم قَاالَ َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا ُمَحمه ِ ْبِن َعْبِد  ُمَحمه ْبُن َعْبِد َّللاه

َعِن  اْلَحَكِم أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنَا ُسْفيَاُن الثهْوِرىُّ َعْن َسلََمةَ ْبِن ُكهَْيٍل َعِن اْلَحَسِن اْلُعَرنِىِّ 

َن َعلَْيُكْم َحَراًما إاِله النَِّساَء إَِذا َرَمْيتُُم اْلَجْمَرةَ فَقَْد َحلَْلتُْم ِمْن ُكلِّ َشْىٍء َكا  : اْبِن َعبهاٍس قَالَ 

ِ   : َوالطِّيُب يَا أَبَا اْلَعبهاِس فَقَاَل لَهُ   : فَقَاَل َرُجلٌ   . َحتهى تَطُوفُوا بِاْلبَْيتِ  إِنِّى َرأَْيُت َرُسوَل َّللاه

ُخ َرْأَسهُ بِاْلِمْسِك أَفَِطيٌب هَُو أَْم الَ     . َحِديِث اْبِن َوْهبٍ لَْفظُ   . صلى َّللا عليه وسلم يَُضمِّ

ثَنَا   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ٍد اْلِمْصِرىُّ َحده َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

اُج ْبُن أَْرطَاةَ َعنْ  ثَنَا يَِزيُد ْبُن هَاُروَن أَْخبََرنَا اْلَحجه ِد ْبِن  َمالُِك ْبُن يَْحيَى َحده أَبِى بَْكِر ْبِن ُمَحمه

َعْمِرو ْبِن َحْزٍم َعْن َعْمَرةَ َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها قَالَْت قَاَل النبي صلى َّللا عليه 

ُد َوَروَ   . إَِذا َرَمْيتُْم َوَحلَْقتُْم فَقَْد َحله لَُكُم الطِّيُب َوالثِّيَاُب َوُكلُّ َشْىٍء إاِله النَِّساءَ  )   : وسلم اهُ ُمَحمه

ُد ْبُن أَبِى بَْكٍر َعْن يَِزيَد ْبِن هَاُروَن فََزاَد فِيهِ  َوَذبَْحتُْم فَقَْد َحله لَُكْم ُكلُّ   : ْبُن أَبِى َوَرَواهُ ُمَحمه

قهاِء َوأَبُو اْلحَ   . َشْىٍء الطِّيُب َوالثِّيَاُب إاِله النَِّساءَ  َسِن اْلُمْقِرُئ قَاالَ أَْخبََرنَاهُ أَبُو اْلَحَسِن ْبُن السه

ُد ْبُن أَبِى بَْكٍر  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب َحده ِد ْبِن إِْسَحاَق َحده أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه

اِج ْبِن أَْرطَاةَ َوإِ  نهَما فََذَكَرهُ َوقَاَل َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم َوهََذا ِمْن تَْخلِيطَاِت اْلَحجه

اْلَحِديُث َعْن َعْمَرةَ َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم َكَما َرَواهُ 
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ِ اْلَحافِظُ   . َسائُِر النهاِس َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها ِ أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعْبِد َّللاه أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنِى أَبُو َعلِ  ثَنَا اْبُن أَبِى َحده ُد ْبُن َرافٍِع َحده ثَنَا ُمَحمه ِ ْبُن ِشيُرَوْيِه َحده ثَنَا َعْبُد َّللاه ىٍّ اْلَحافِظُ َحده

ِه َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها  َجاِل َعْن أُمِّ اِك يَْعنِى اْبَن ُعْثَماَن َعْن أَبِى الرِّ حه فَُدْيٍك َعِن الضه

ِ صلى َّللا عليه وسلم لُِحْرِمِه ِحيَن أَْحَرَم َولِِحلِِّه قَْبَل أَْن يُفِيَض طَيهبْ   : أَنههَا قَالَتْ  ُت َرُسوَل َّللاه

   . بِأَْطيَِب َما َوَجْدتُ 

َجاِل ِهَى َعْمَرةُ َوقَْد َرِويَْت تِْلَك  ِد ْبِن َرافٍِع، َوأُمُّ أَبِى الرِّ ِحيِح َعْن ُمَحمه َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

أَْخبََرنَاهُ أَبُو   . في َحِديِث أُمِّ َسلََمةَ َمَع ُحْكٍم آَخَر الَ أَْعلَُم أََحًدا ِمَن اْلفُقَهَاِء يَقُوُل بَِذلِكَ  اللهْفظَةُ 

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ِ أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا أَ   : َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ْحَمُد ْبُن ُمَحمه

ثَنِى أَبُو ُعبَْيَدةَ ْبُن َعبْ  ثَنَا يُونُُس ْبُن بَُكْيٍر َعِن اْبِن إِْسَحاَق َحده ِ َعْبِد اْلَجبهاِر اْلُعطَاِرِدىُّ َحده ِد َّللاه

هُ َزْينَُب بِْنُت أَبِى َسلََمةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ قَالَتْ  ِه َوأُمُّ اللهْيلَةُ الهتِى يَُدوُر َكانَْت   : ْبِن َزْمَعةَ َعْن أُمِّ

ِ صلى َّللا عليه وسلم  ِ صلى َّللا عليه وسلم َمَساَء لَْيلَِة النهْحِر فََكاَن َرُسوُل َّللاه فِيهَا َرُسوُل َّللاه

َصْيِن فَقَاَل لَهَُما َرسُ  ِ ِعْنِدى فََدَخَل َعلَىه َوْهُب ْبُن َزْمَعةَ َوَرُجٌل ِمْن آِل أَبِى أَُميهةَ ُمتَقَمِّ وُل َّللاه

  : فَنََزَعاهَا فَقَاَل لَهُ َوْهبٌ   . فَاْنِزَعا قَِميَصُكَما  : قَالَ   . الَ   : قَاالَ   . أَفَْضتَُما )   : صلى َّللا عليه وسلم

 ِ ْم هَْديًا إِْن َكاَن هََذا يَْوٌم أُْرِخَص لَُكْم فِيِه إَِذا َرَمْيتُُم اْلَجْمَرةَ َونََحْرتُ   : فَقَالَ   ؟ َولَِم يَا َرُسوُل َّللاه

ْم َولَْم لَُكْم فَقَْد َحلَْلتُْم ِمْن ُكلِّ َشْىٍء َحُرْمتُْم ِمْنهُ إاِله النَِّساَء َحتهى تَطُوفُوا بِاْلبَْيِت فَإَِذا أَْمَسْيتُ 

ٍة َحتهى تَطُوفُوا بِاْلبَْيتِ  َل ُمره ِ اْلَحافِظُ َوأَْخبَ   . تُفِيُضوا ِصْرتُْم ُحُرًما َكَما ُكْنتُْم أَوه َرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَ  ثَنَا يَْحيَى ْبُن َمِعيٍن َحده ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن إِْسَحاَق أَْخبََرنِى أَبُو اْلُمثَنهى اْلَعْنبَِرىُّ َحده ا اْبُن أَبِى َحده

 ِ ثَنَا أَبُو ُعبَْيَدةَ ْبُن َعْبِد َّللاه ِد ْبِن إِْسَحاَق َحده ِه َزْينََب َعِدىٍّ َعْن ُمَحمه  ْبِن َزْمَعةَ َعْن أَبِيِه َوَعْن أُمِّ

ثَانِِه َعْن أُمِّ َسلََمةَ قَالَتْ  ِ   : بِْنِت أَبِى َسلََمةَ يَُحدِّ َكانَْت لَْيلَتِى الهتِى يَِصيُر إِلَىه فِيهَا َرُسوُل َّللاه

فََدَخَل َعلَىه َوْهُب ْبُن َزْمَعةَ َوَمَعهُ  صلى َّللا عليه وسلم تَْعنِى َمَساَء يَْوِم النهْحِر فََصاَر إِلَىه 

َصْيِن فَقَاَل النبي صلى َّللا عليه وسلم لَِوْهبٍ  هَْل أَفَْضَت أَبَا   : َرُجٌل ِمْن آِل أَبِى أَُميهةَ ُمتَقَمِّ

 ِ ِ قَالَ   : قَالَ   . َعْبِد َّللاه ِ يَا َرُسوَل َّللاه فَنََزَعهُ ِمْن َرْأِسِه َونََزَع   . صَ اْنِزْع َعْنَك اْلقَِمي  : الَ َوَّللاه

ِ   : َصاِحبُهُ قَِميَصهُ ِمْن َرأِْسِه قَاالَ  َص لَُكْم إَِذا َرَمْيتُُم   : قَالَ   ؟ َولَِم يَا َرُسوَل َّللاه إِنه هََذا يَْوٌم ُرخِّ

َذا أَْمَسْيتُْم قَْبَل أَْن تَطُوفُوا بِهََذا اْلبَْيِت اْلَجْمَرةَ أَْن تَِحلُّوا ِمْن ُكلِّ َما َحُرْمتُْم ِمْنهُ إاِله النَِّساَء فَإِ 

ثَْتنِى قَاَل أَبُو   . ِصْرتُْم ُحُرًما َكهَْيئَتُِكْم قَْبَل أَْن تَْرُموا اْلَجْمَرةَ َحتهى تَطُوفُوا قَاَل أَبُو ُعبَْيَدةَ َوَحده

ثَْتنِى أُمُّ قَْيٍس بِْنُت ِمْحَصٍن َوَكانَتْ  اَشةُ ْبُن   : َجاَرةً لَهُْم قَالَتْ  ُعبَْيَدةَ َوَحده َخَرَج ِمْن ِعْنِدى ُعكه

ِصيَن َعِشيهةَ يَْوِم النهْحِر ثُمه َرَجُعوا إِلَىه ِعَشاًء َوقُُمُصهُْم  ِمْحَصٍن في نَفٍَر ِمْن بَنِى أََسٍد ُمتَقَمِّ

اَشةُ مَ   : َعلَى أَْيِديِهْم يَْحِملُونَهَا قَالَْت فَقُْلتُ  ِصيَن ثُمه َرَجْعتُْم َوقُُمُصُكْم أَْى ُعكه ا لَُكْم َخَرْجتُْم ُمتَقَمِّ

ِ صلى َّللا عليه   : َعلَى أَْيِديُكْم تَْحِملُونَهَا فَقَالَ  َص َرُسوُل َّللاه َخْيٌر يَا أُمه قَْيٍس َكاَن هََذا يَْوًما َرخه

ْن ُكلِّ َما َحُرْمنَا ِمْنهُ إاِله َما َكاَن ِمَن النَِّساِء َحتهى وسلم لَنَا فِيِه إَِذا نَْحُن َرَمْينَا اْلَجْمَرةَ َحلَْلنَا مِ 

هََكَذا َرَواهُ أَبُو َداُوَد في   . نَطُوَف بِاْلبَْيِت فَإَِذا أَْمَسْينَا َولَْم نَطُْف َجَعْلنَا قُُمَصنَا َعلَى أَْيِدينَا

نَِن َعْن أَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل َويَْحيَى ْبنِ  ِل ُدوَن اإِلْسنَاِد الثهانِى َعْن أُمِّ  ِكتَاِب السُّ َمِعيٍن بِاإِلْسنَاِد األَوه

ْبَح أَْيًضا    . قَْيٍس َولَْم يَْذُكِر الذه



225 

 

ِل َحَصاٍة ثُمه يَْقطَعُ   : باب   التهْلبِيَِة َحتهى يَْرِمَى َجْمَرةَ اْلَعقَبَِة بِأَوه

ِ اْلَحافِظُ حَ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن إِْسَحاَق   : ده ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنَا أَبُو َعاِصٍم َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعطَاٍء َعِن اْبِن َعبهاٍس َعِن اْلفَْضِل رضي  َغانِىُّ َحده الصه

   . يُلَبِّى َحتهى َرَمى اْلَجْمَرةَ  أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم لَْم يََزلْ   : َّللا عنه

ِحيِح َعْن أَبِى َعاِصمٍ     . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

 ِ أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم أَتَى اْلَجْمَرةَ الهتِى   : َوفِى اْلَحِديِث الثهابِِت َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه

َجَرِة فََرَماهَا بَِسبْ  ِع َحَصيَاٍت يَُكبُِّر َمَع ُكلِّ َحَصاٍة ِمْنهَا، َوَكَذلَِك في اْلَحِديِث الثهابِِت ِعْنَد الشه

َوأَْخبََرنَا اإِلَماُم أَبُو   . يَُكبُِّر َمَع ُكلِّ َحَصاةٍ  )   : َعِن اْبِن َمْسُعوٍد َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم

ُ أَْخبََرنَا أَبُو طَاِهِر ْبُن ُخَزْيَمةَ أَْخبََرنَا َجدِّى  ُعْثَماَن َوأَْخبََرنَا اإِلَماُم أَبُو ُعْثَمانَ  َرِحَمهُ َّللاه

ِ قَالَ  ثَنَا َشِريٌك َعْن َعاِمِر ْبِن َشقِيٍق َعْن أَبِى َوائٍِل َعْن َعْبِد َّللاه ثَنَا َعلِىُّ ْبُن ُحْجٍر َحده   : َحده

ِل َحَصاةٍ َرَمْقُت النبي صلى َّللا عليه وسلم فَلَْم يََزْل يُلَبِّ    . ى َحتهى َرَمى َجْمَرةَ اْلَعقَبَِة بِأَوه

ثَنَا َوأَْخبََرنَا اإِلَماُم أَبُو ُعْثَماَن َوأَْخبََرنَا اإِلَماُم أَبُو ُعْثَماَن أَْخبََرنَا أَبُو طَاِهٍر أَْخبََرنَا َجدِّى  َحده

ثَنَا َحْفُص ْبُن ِغيَ  ْيبَانِىُّ َحده ٍد َعْن أَبِيِه َعْن َعلِىِّ ُعَمُر ْبُن َحْفٍص الشه ثَنَا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمه اٍث َحده

أَفَْضُت َمَع النبي صلى َّللا عليه   : ْبِن ُحَسْيٍن َعِن اْبِن َعبهاٍس َعِن الْفَْضِل رضي َّللا عنه قَالَ 

َمَع ُكلِّ َحَصاٍة ثُمه قَطََع التهْلبِيَةَ  وسلم ِمْن َعَرفَاٍت فَلَْم يََزْل يُلَبِّى َحتهى َرَمى َجْمَرةَ اْلَعقَبَِة يَُكبِّرُ 

   . َمَع آِخِر َحَصاةٍ 

ْيخُ  ينَا في   : قَاَل الشه ِل َحَصاٍة َكَما ُروِّ تَْكبِيُرهُ َمَع ُكلِّ َحَصاٍة َكالدِّالَلَِة َعلَى قَْطِعِه التهْلبِيَةَ بِأَوه

ِ ْبِن َمْسُعوٍد َوقَْولُهُ  لَبِّى َحتهى َرَمى اْلَجْمَرةَ أََراَد بِِه َحتهى أََخَذ في َرْمِى يُ   : َحِديِث َعْبِد َّللاه

ُد بْ  يَاَدِة فَإِنههَا َغِريبَةٌ أَْوَرَدهَا ُمَحمه ا َما في ِرَوايَِة اْلفَْضِل ْبِن َعبهاٍس ِمَن الزِّ ُن اْلَجْمَرِة َوأَمه

َوايَاِت اْلَمْشهُوَرِة َعِن اْبِن َعبهاٍس َعِن اْلفَْضِل إِْسَحاَق ْبِن ُخَزْيَمةَ َواْختَاَرهَا َولَْيَسْت في الرِّ 

ُ أَْعلَمُ     . ْبِن َعبهاٍس فَاّلِله

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا أَبُو بَْكَرةَ   : أَْخبََرنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوُب َحده اُر   : ُمَحمه بَكه

ْحَمِن ْبِن أَبِى ْبُن قُتَْيبَ  ثَنَا اْلَحاِرُث ْبُن َعْبِد الره ثَنَا َصْفَواُن ْبُن ِعيَسى َحده ةَ اْلقَاِضى بِِمْصَر َحده

ِ ْبِن َسْخبََرةَ قَالَ  ِ ْبِن َمْسُعوٍد ِمْن ِمنًى إِلَى   : ُذبَاٍب َعْن ُمَجاِهٍد َعْن َعْبِد َّللاه َغَدْوُت َمَع َعْبِد َّللاه

ِ َرُجالً آَدَم لَهُ َضفِيَرتَاِن َعلَْيِه َمْسَحةُ أَْهِل اْلبَاِديَِة َوَكاَن يُلَبِّى فَاْجتََمَع َعَرفَةَ َوَكا َن َعْبُد َّللاه

يَا أَْعَرابِىُّ إِنه هََذا لَْيَس بِيَْوِم تَْلبِيٍَة إِنهَما هَُو التهْكبِيُر   : َعلَْيِه َغْوَغاٌء ِمْن َغْوَغاِء النهاِس فَقَالُوا

ًدا   : قَاَل فَِعْنَد َذلَِك اْلتَفََت إِلَىه فَقَالَ  بِاْلَحقِّ لَقَْد َخَرْجُت  ) َجِهَل النهاُس أَْم نَُسوا َوالهِذى بََعَث ُمَحمه

ِ صلى َّللا عليه وسلم ِمْن ِمنًى إِلَى َعَرفَةَ فََما تََرَك التهْلبِيَةَ َحتهى َرَمى اْلَجْمَرةَ  َمَع َرُسوِل َّللاه

   . اله أَْن يَْخلِطَهَا بِتَْكبِيٍر أَْو تَْهلِيلٍ إِ 
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 ِ ْحَمِن ْبِن يَِزيَد َعْن َعْبِد َّللاه ينَا َمْعنَى هََذا ُمْختََصًرا في اْلَحِديِث الثهابِِت َعْن َعْبِد الره َوقَْد ُروِّ

   . ْبِن َمْسُعودٍ 

ثَنَا أَبُ  ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد اْلَجبهاِر   : و اْلَعبهاسِ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنِى أَبَاُن ْبُن َصالٍِح َعْن ِعْكِرَمةَ قَالَ  ثَنَا يُونُُس ْبُن بَُكْيٍر َعِن اْبِن إِْسَحاَق قَاَل َحده أَفَْضُت   : َحده

ا َمَع اْلُحَسْيِن ْبِن َعلِىٍّ َعلَْيِهَما ا لسهالَُم فََما أََزاُل أَْسَمُعهُ يُلَبِّى َحتهى َرَمى َجْمَرةَ اْلَعقَبَِة فَلَمه

ُ تََعالَى َعْنهُ يُلَبِّى   : فَقَالَ   ؟ َما هََذا  : قََذفَهَا أَْمَسَك فَقُْلتُ  َرأَْيُت أَبِى َعلِىه ْبَن أَبِى طَالٍِب َرِضَى َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َكاَن يَْفَعُل َذلِكَ  َحتهى َرَمى َجْمَرةَ اْلَعقَبَةِ    . َوأَْخبََرنِى أَنه َرُسوَل َّللاه

ثَنَا ُمَحمه  لَِمىُّ أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن ْبُن َمْحُموٍد اْلَمْرَوِزىُّ َحده ْحَمِن السُّ ُد ْبُن أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد الره

ُد  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا اْبُن َداُوَد َعْن أَبِى ُعْثَماَن اْلَمكِّىِّ َعْن َعطَاءٍ َعلِىٍّ اْلَحافِظُ َحده أَنه   : ْبُن اْلُمثَنهى َحده

ينَا في َذلَِك َعْن َجَماَعٍة ِمَن   . َعلِي ًا رضي َّللا عنه لَبهى َحتهى َرَمى َجْمَرةَ اْلَعقَبَةِ  َوقَْد ُروِّ

َحابَِة قَْد َمَضى ِذْكُر َذلِكَ     . الصه

 

  النُُّزوِل بِِمنًى  : ببا

ثَنَا أَْحَمُد ْبنُ  ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ُد ْبُن بَْكٍر َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه  َحْنبٍَل أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ

ِد ْبنِ  اِق أَْخبََرنَا َمْعَمٌر َعْن ُحَمْيٍد األَْعَرِج َعْن ُمَحمه زه ثَنَا َعْبُد الره إِْبَراِهيَم التهْيِمىِّ َعْن َعْبِد  َحده

ْحَمِن ْبِن ُمَعاٍذ َعْن َرُجٍل ِمْن أَْصَحاِب النبي صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  َخطََب النبي   : الره

اَر لِيَْنِزِل اْلُمهَاِجُروُن هَا هُنَا َوأَشَ   : صلى َّللا عليه وسلم النهاَس بِِمنًى َوأَْنَزلَهُْم َمنَاِزلَهُْم فَقَالَ 

َكَذا   . مْ إِلَى َمْيَمنَِة اْلقِْبلَِة َواألَْنَصاُر هَا هُنَا َوأََشاَر إِلَى َمْيَسَرِة اْلقِْبلَِة ثُمه لِيَْنِزِل النهاُس َحْولَهُ 

ٍد عَ   . َوَجْدتُهُ في ِكتَابِى َعْن َرُجلٍ  ْن َعْبِد َوقَْد َرَواهُ أَبُو َداُوَد َوقَْد َرَواهُ أَبُو َداُوَد َعْن ُمَسده

ْحَمِن ْبِن ُمَعاٍذ التهيْ  ِد ْبِن إِْبَراِهيَم التهْيِمىِّ َعْن َعْبِد الره ِمىِّ اْلَواِرِث َعْن ُحَمْيٍد األَْعَرِج َعْن ُمَحمه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َونَْحُن بِِمنًى فَفُتَِحْت أَْسَماُعنَا َحتهى ُكنها نَْسمَ   : قَالَ  ُع َما َخطَبَنَا َرُسوُل َّللاه

به  ابَتَْيِن يَقُوُل َونَْحُن في َمنَاِزلِنَا َوَطفَِق يَُعلُِّمهُْم َمنَاِسَكهُْم َحتهى بَلََغ اْلِجَماَر فََوَضَع أُْصبَُعْيِه السه

ِم اْلَمْسِجِد َوأََمَر األَْنَصاَر  أَْن يَْنِزلُوا ثُمه قَاَل بَِحَصى اْلَخْذِف ثُمه أََمَر الُْمهَاِجِريَن فَنََزلُوا ُمقَده

ثَنَا أَبُو َداُوَد   . ِمْن َوَراِء اْلَمْسِجِد قَاَل ثُمه نََزَل النهاُس بَْعدُ  ٌد َحده أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعلِىٍّ أَْخبََرنَا ُمَحمه

ِحيحُ  ٌد أَْخبََرنَا َعْبُد اْلَواِرِث فََذَكَرهُ َوهََذا هَُو الصه ثَنَا ُمَسده حْ   . َحده َمِن ْبُن ُمَعاٍذ لَهُ ُصْحبَةٌ َعْبُد الره

ُ أَعْ  َد ْبَن إِْبَراِهيَم التهْيِمىه لَْم يُْدِرْكهُ َوأَنه ِرَوايَتَهُ َعْنهُ ُمْرَسلَةٌ َوَّللاه    . لَمُ َوَزَعُموا أَنه ُمَحمه

ينَا َعْن طَاُوٍس َوَغْيِرِه أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم نََزَل َعلَى يََساِر  ُمَصلهى اإِلَماِم َوُروِّ

   . بِِمنًى
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ْيبَانِىُّ بِاْلُكوفَِة َحده  ِد ْبِن ُعْقبَةَ الشه ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه ثَنَا إِْبَراِهيُم أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ِ ْبُن ُموَسى أَْخبََرنَا ثَنَا ُعبَْيُد َّللاه ْهِرىُّ َحده إِْسَرائِيُل َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن ُمهَاِجٍر َعْن  ْبُن إِْسَحاَق الزُّ

ِه ُمَسْيَكةَ َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها قَالَتْ  ِ أالَ   : يُوُسَف ْبِن َماهََك َعْن أُمِّ قِيَل يَا َرُسوَل َّللاه

نَا أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ أَْخبََرنَا أَْخبَرَ   . الَ ِمنًى ُمنَاُخ َمْن َسبَقَ   : نَْبنِى لََك بِِمنًى بِنَاًء يُِظلَُّك قَالَ 

دِ  ثَنَا َمالٌِك َعْن ُمَحمه ثَنَا اْبَن بَُكْيٍر َحده ُد ْبُن إِْبَراِهيَم َحده ثَنَا ُمَحمه ْبِن َعْمِرو  أَبُو بَْكِر ْبُن َجْعفٍَر َحده

ِد ْبِن ِعْمَراَن األَْنَصا يلِىِّ َعْن ُمَحمه ِ ْبُن   : ِرىِّ َعْن أَبِيِه أَنههُ قَالَ ْبِن َحْلَحلَةَ الدِّ َعَدَل إِلَىه َعْبُد َّللاه

ةَ فَقَالَ  ُ تََعالَى َعْنهُ َوأَنَا نَاِزٌل تَْحَت َسْرَحٍة بِطَِريِق َمكه َما أَْنَزلََك تَْحَت هَِذِه   : ُعَمَر َرِضَى َّللاه

ْرَحِة قَاَل فَقُلْتُ  هَْل َغْيَر   : أََرْدُت ِظلههَا فَقَالَ   : فَقُْلتُ   ؟ هَْل َغْيَر َذلِكَ   : أََرْدُت ِظلههَا فَقَالَ   : السه

ِ   : فَقُْلتُ   ؟ َذلِكَ  ِ ْبُن ُعَمَر رضي َّللا عنه قَاَل َرُسوُل َّللاه الَ َما أَْنَزلَنِى َغْيُر َذلَِك فَقَاَل َعْبُد َّللاه

بَْيِن ِمْن ِمنًى َونَفََخ بِيَِدِه نَْحَو اْلمْشِرِق فَإِنه هَنَالَِك إَِذا ُكْنَت بَْيَن األَْخشَ  )   : صلى َّللا عليه وسلم

َرُر بِِه َسْرَحةٌ ُسره تَْحتَهَا َسْبُعوَن نَبِي ًا    . َواِدى يُقَاُل لَهُ السُّ

  اْلُخْطبَِة يَْوَم النهْحِر َوأَنه يَْوَم النهْحِر يَْوُم اْلَحجِّ األَْكبَرِ   : باب

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  أَْخبََرنَا ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا اْلَعبهاُس ْبُن   : ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَ  ثَنَا اْبُن ُجَرْيٍج قَاَل َسِمْعُت اْبَن ِشهَاٍب يَقُوُل َحده ثَنَا َرْوُح ْبُن ُعبَاَدةَ َحده وِرىُّ َحده ٍد الدُّ نِى ُمَحمه

ثَهُ  ِ ْبَن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َحده أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم بَْينَا   : ِعيَسى ْبُن طَْلَحةَ أَنه َعْبَد َّللاه

ِ أَنه َكَذا َوَكَذا قَْبَل َكَذا   : هَُو يَْخطُُب يَْوَم النهْحِر فَقَاَم إِلَْيِه َرُجٌل فَقَالَ  ُكْنُت أَْحِسُب يَا َرُسوَل َّللاه

ِ أَنه َكَذا َوَكَذا قَْبَل َكَذا َوَكَذا لِهَُؤالَِء الثهالَِث   : َوَكَذا ثُمه قَاَم آَخُر فَقَالَ  ُكْنُت أَْحِسُب يَا َرُسوَل َّللاه

ْيبَانِىُّ َحده   . اْفَعْل َوالَ َحَرجَ  )   : فَقَاَل النبي صلى َّللا عليه وسلم ِ الشه ثَنَا َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ُد ْبُن بَْكٍر أَْخبََرنَا اْبُن ُجَريْ  ِ أَْخبََرنَا ُمَحمه ثَنَا هَاُروُن ْبُن َعْبِد َّللاه ٍج إِْبَراِهيُم ْبُن إِْسَحاَق َحده

   . فََذَكَرهُ بَِمْعنَاهُ 

ِد ْبِن بَْكٍر َوأَْخَرجَ  ِحيِح َعْن َعْبِد ْبِن ُحَمْيٍد َعْن ُمَحمه اهُ ِمْن َحِديِث يَْحيَى َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

   . ْبِن َسِعيٍد األَُمِوىِّ َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ 

دٍ   . َوتَابََعهُ َصالُِح ْبُن َكْيَساَن في ِذْكِر اْلُخْطبَِة فِيهِ  ثَنَا أَبُو ُمَحمه ِ ْبُن يُوُسَف   : َحده َعْبُد َّللاه

دٍ  ثَنَا أَبُو   : األَْصبَهَانِىُّ إِْمالًَء أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه ةَ َحده ِد ْبِن إِْسَحاَق اْلفَاِكِهىُّ بَِمكه ِ ْبُن ُمَحمه َعْبُد َّللاه

ثَنَا ِهَشاُم ْبُن اْلَغاِز َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمَر قَالَ  ثَنَا أَبُو َجابٍِر َحده ةَ َحده   : يَْحيَى ْبُن أَبِى َمَسره

ِ صلى َّللا عليه وسلم يَ  ِة اْلَوَداِع فَقَالَ َوقََف َرُسوُل َّللاه أَىُّ   : ْوَم النهْحِر ِعْنَد اْلَجَمَراِت في َحجه

  .  ؟ فَأَىُّ َشْهٍر هََذا  : اْلبَلَُد اْلَحَراُم قَالَ   : قَالُوا  .  ؟ فَأَىُّ بَلٍَد هََذا  : يَْوُم النهْحِر قَالَ   : قَالُوا  .  ؟ يَْوٍم هََذا

ْهُر اْلَحَرامُ   : قَالُوا هََذا يَْوُم اْلَحجِّ األَْكبَِر فَِدَماُؤُكْم َوأَْمَوالُُكْم َوأَْعَراُضُكْم َعلَْيُكْم َحَراٌم   : قَالَ  الشه

ِ صلى َّللا   : قَالُوا  . هَْل بَلهْغتُ   : ثُمه قَالَ   . َكُحْرَمِة هََذا اْلبَلَِد في هََذا اْليَْومِ  نََعْم فَطَفَِق َرُسوُل َّللاه

ةُ اْلَوَداعِ   : ثُمه َودهَع النهاَس فَقَالُوا  . اللههُمه اْشهَدْ   : ولُ عليه وسلم يَقُ  قَاَل اْلبَُخاِرىُّ في   . هَِذِه َحجه

ِحيِح َوقَاَل ِهَشاُم ْبُن اْلَغاِز فََذَكَرهُ  ِد ْبِن   . الصه ِد أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه
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اِم َوَعبْ  بِْشَرانَ  ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن أَبِى اْلَعوه ثَنَا ُمَحمه اُز َحده زه ُد اْلَعْدُل بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا أَبُو َجْعفٍَر الره

ثَ  ِد ْبِن ِسيِريَن َحده ةُ ْبُن َخالٍِد َعْن ُمَحمه ثَنَا قُره ثَنَا أَبُو َعاِمٍر َحده ٍد قَاالَ َحده ى َعْبُد نِ اْلَملِِك ْبُن ُمَحمه

ْحَمنِ  ْحَمِن ْبُن أَبِى بَْكَرةَ َعْن أَبِيِه َوَرُجٌل أَْفَضُل ِمْن َعْبِد الره ْحَمِن َعْن   : الره ُحَمْيُد ْبُن َعْبِد الره

ِ صلى َّللا عليه وسلم يَْوَم النهْحِر فَقَالَ   : أَبِى بَْكَرةَ قَالَ    : قُْلنَا  .  ؟ أَىُّ يَْوٍم هََذا  : َخطَبَنَا َرُسوُل َّللاه

يِه بَِغْيِر اْسِمِه فَقَالَ  ُ َوَرُسولُهُ أَْعلَُم قَاَل فََسَكَت َحتهى ظَنَنها أَنههُ َسيَُسمِّ   . أَلَْيَس يَْوَم النهْحرِ   : َّللاه

ُ َوَرُسولُهُ أَْعلَُم قَاَل فَسَ   : قُْلنَا  .  ؟ فَأَىُّ َشْهٍر هََذا  : بَلَى قَالَ   : قُْلنَا يِه َّللاه َكَت َحتهى ظَنَنها أَنههُ َسيَُسمِّ

ةِ   : بَِغْيِر اْسِمِه قَالَ  ُ َوُرُسولُهُ أَْعلَُم قَاَل   : قُْلنَا  .  ؟ فَأَىُّ بَلٍَد هََذا  : قَالَ   . بَلَى  : قُْلنَا  . أََولَْيَس َذا اْلِحجه َّللاه

يِه بَِغْيِر اسْ  فَإِنه ِدَماَءُكْم   : بَلَى قَالَ   : قُْلنَا  .  ؟ أَلَْيَسِت اْلبَْلَدةُ   : ِمِه قَالَ فََسَكَت َحتهى ظَنَنها أَنههُ َسيَُسمِّ

  : نََعْم قَالَ   : قَالُوا  . َحَراٌم َكُحْرَمِة يَْوِمُكْم هََذا في َشْهِرُكْم هََذا في بَلَِدُكْم هََذا اللههُمه هَْل بَلهْغتُ 

اِهُد ِمْنُكُم الْ  َغائَِب فَُربه ُمبَلهٍغ أَْوَعى ِمْن َساِمٍع أاَلَ الَ تَْرِجُعوا بَْعِدى ُكفهاًرا يَْضِرُب لِيُبَلِِّغ الشه

ثَنَا اْلقَاِضى أَبُو بَْكرٍ   . بَْعُضُكْم ِرقَاَب بَْعضٍ    : َوأَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق اْلُمَزكِّى َحده

ثَنَ  ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َكاِمٍل َحده ةُ ْبُن َخالٍِد َحده ثَنَا قُره ثَنَا أَبُو َعاِمٍر اْلَعقَِدىُّ َحده ٍد َحده ا َعْبُد اْلَملِِك ْبُن ُمَحمه

ْحَمِن ْبُن أَبِى بَْكَرةَ َوَرُجٌل في نَْفِسى أَْفَضُل ِمْن َعْبِد  ثَنِى َعْبُد الره ُد ْبُن ِسيِريَن َحده ُمَحمه

ْحَمنِ  ْحَمِن َعْن أَبِى بَْكَرةَ قَالَ ُحَمْيُد بْ   : الره ِ صلى َّللا عليه وسلم   : ُن َعْبِد الره َخطَبَنَا َرُسوُل َّللاه

   . الَ تَْرِجُعوا بَْعِدى ُكفهاًرا يَْضِرُب بَْعُضُكْم ِرقَاَب بَْعضٍ   : يَْوَم النهْحِر فَقَالَ 

ِ بْ  ِحيِح َعْن َعْبِد َّللاه ٍد اْلُمْسنَِدىِّ َعْن أَبِى َعاِمٍر وَرَواهُ ُمْسلٌِم َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه ِن ُمَحمه

ِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َجبَلَةَ َوَغْيِرِه َعْن أَبِى َعاِمرٍ     . َعْن ُمَحمه

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو بَْكرٍ  ثَنَا أَبُو اْلعَ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن   : بهاسِ أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن قَاالَ َحده ُمَحمه

ثَنَا ِعْكِرَمةُ ْبُن عَ  ثَنَا ُحَجْيُن ْبُن اْلُمثَنهى َحده َغانِىُّ َحده ُد ْبُن إِْسَحاَق الصه ثَنَا ُمَحمه اٍر يَْعقُوَب َحده مه

نِى أَبِى َرأَْيُت النبي صلى َّللا عليه وسلم َوأَنَا َصبِىٌّ أَْرَدفَ   : َعِن اْلِهْرَماِس ْبِن ِزيَاٍد قَالَ 

ُد   . يَْخطُُب النهاَس بِِمنًى يَْوَم األَْضَحى َعلَى َراِحلَتِهِ  وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ

ثَنَا اْبُن َجابِ  ثَنَا اْلَولِيُد َحده ُل ْبُن اْلفَْضِل َحده ثَنَا ُمَؤمه ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ثَنَا ُسلَْيُم ْبُن ْبُن بَْكٍر َحده ٍر َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم   : َعاِمٍر اْلِكالَِعىُّ قَاَل َسِمْعُت أَبَا أَُماَمةَ يَقُولُ  َسِمْعُت ُخْطبَةَ َرُسوِل َّللاه

ثَنَا أَبُو َداُوَد َوأَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ أَْخبََرنَا َوأَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ أَْخبََرنَا ُمحَ   . بِِمنًى يَْوَم النهْحرِ  ٌد َحده مه

ثَنَا َمْرَواُن َعْن ِهالَِل ْبِن َعاِمٍر اْلُمَزنِىِّ  َمْشقِىُّ َحده ِحيِم الدِّ ثَنَا َعْبُد اْلَوههاِب ْبُن َعْبِد الره  َحده

ثَنِى َرافُِع ْبُن َعْمٍرو اْلُمَزنِىُّ قَالَ  ِ صلى َّللا عليه وسل  : َحده م يَْخطُُب النهاَس َرأَْيُت َرُسوَل َّللاه

ُ تََعالَى َعْنهُ يَْعبُُر َعْنهُ َوالنهاسُ  َحى َعلَى بَْغلٍَة َشْهبَاَء َوَعلِىٌّ َرِضَى َّللاه  بِِمنًى ِحيَن اْرتَفََع الضُّ

أَبُو َجْعفٍَر  قَاَل اْلبَُخاِرىُّ في ِكتَاِب قَاَل اْلبَُخاِرىُّ في ِكتَاِب التهاِريِخ قَاَل لي  . بَْيَن قَائٍِم َوقَاِعدٍ 

ثَنَا ِهالَُل ْبُن َعاِمٍر اْلُمَزنِىُّ قَاَل َسِمْعُت َرافَِع ْبَن َعْمٍرو اْلُمَزنِىه يَقُوُل  ثَنَا َمْرَواُن َحده َحده

 ُ ِة اْلَوَداعِ يَْوَم النهْحِر يَْخطُُب َعلَى بَْغلٍَة َشْهبَاءَ  ) َرأَْيُت َرُسوَل َّللاه أَبُو بَْكٍر  أَْخبََرنَاهُ   . فِى َحجه

ثَنَا ثَنَا أَبُو أَْحَمَد ْبُن فَاِرٍس َحده ِ األَْصبَهَانِىُّ َحده ُد ْبُن  اْلفَاِرِسىُّ أَْخبََرنَا إِْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد َّللاه ُمَحمه

   . إِْسَماِعيَل فََذَكَرهُ 
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  التهْقِديِم َوالتهأِْخيِر في َعَمِل يَْوِم النهْحرِ   : باب

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ أَْخبَرَ  ِ اْلَحافِظُ في آَخِريَن قَالُوا َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا   : نَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

افِِعىُّ أَْخبََرنَا َمالٌِك َوأَْخبََرنَا أَبُو ُعْثَمانَ  بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه ِد بْ   : الره ِن َسِعيُد ْبُن ُمَحمه

 ِ ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِد ْبِن َعْبَداَن النهْيَسابُوِرىُّ َحده ِ   : ُمَحمه ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُد   : ُمَحمه ُمَحمه

ثَنَا يَْحيَى ْبُن يَْحيَى قَاَل قََرْأُت َعلَى َمالٍِك َعِن اْبِن ِشهَ  اٍب وأَْخبََرنَا ْبُن نَْصٍر اْلَمْرَوِزىُّ َحده

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َوأَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق اْلُمَزكِّى قَ  الُوا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ ْبِن َعبْ   : َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا ُمَحمه ِد اْلَحَكِم أَْخبََرنَا اْبُن ُمَحمه

َوْهٍب أَْخبََرنِى يُونُُس ْبُن يَِزيَد َوَمالٌِك َوَغْيُرهَُما أَنه اْبَن ِشهَاٍب أَْخبََرهُْم َعْن ِعيَسى ْبِن 

ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاصِ  ِ أَْخبََرهُ َعْن َعْبِد َّللاه ِ   : طَْلَحةَ ْبِن ُعبَْيِد َّللاه  صلى َّللا عليه أَنه َرُسوَل َّللاه

ِة اْلَوَداِع يَْسأَلُونَهُ فََجاَءهُ َرُجٌل فَقَالَ  ِ لَْم أَْشُعْر   : وسلم َوقََف لِلنهاِس َعاَم َحجه يَا َرُسوَل َّللاه

ِ إِنِّى لَْم   : قَاَل آَخرُ   . اْرِم َوالَ َحَرجَ   : فَقَالَ   . فَنََحْرُت قَْبَل أَْن أَْرِمىَ  أَْشُعْر فََحلَْقُت يَا َرُسوَل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم   : قَالَ   . اْذبَْح َوالَ َحَرجَ   : قَالَ   . َرْأِسى قَْبَل أَْن أَْذبَحَ  فََما ُسئَِل َرُسوَل َّللاه

َر إاِله قَاَل اْفَعْل َوالَ َحَرجَ  َم َوالَ أُخِّ ِديُث لَْفظُ َحِديِث اْبِن َوْهٍب َوحَ   . يَْوَمئٍِذ َعْن َشْىٍء قُدِّ

افِِعىِّ َويَْحيَى بِنَْحِوِه إاِله أَنههَُما قَاالَ  ِة   : الشه ِ صلى َّللا عليه وسلم فِى َحجه َوقََف َرُسوُل َّللاه

َما ُسَؤاَل اْلَحْلِق َعلَى ُسَؤاِل النهْحِر َولَْم يَقُوالَ َرْأِسى    . اْلَوَداِع بِِمنًى لِلنهاِس يَْسأَلُونَهُ َوقَده

ِحيِح َعِن ابِْن أَبِى أَُوْيٍس َوَغْيِرِه وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى َرَواهُ ا ْلبَُخاِريُّ فِي الصه

   . ُكلُّهُْم َعْن َمالٍِك وَرَواهُ ُمْسلٌِم أَْيًضا َعْن َحْرَملَةَ َعِن اْبِن َوْهٍب َعْن يُونَُس ْبِن يَِزيدَ 

ِ ْبُن َجْعفَِر مُ   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْينِ  ُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبُن اْلفَْضِل اْلقَطهاُن بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه َحمه

ثَنَ  ثَنَا ُسْفيَاُن َحده ثَنَا أَبُو بَْكٍر اْلُحَمْيِدىُّ َحده ثَنَا يَْعقُوُب ْبُن ُسْفيَاَن َحده ْهِرىُّ ْبِن ُدُرْستَُوْيِه َحده ا الزُّ

ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاصِ قَاَل َسمِ  ُث َعْن َعْبِد َّللاه ِ يَُحدِّ أَنه   : ْعُت ِعيَسى ْبَن طَْلَحةَ ْبِن ُعبَْيِد َّللاه

ِ َذبَْحُت قَْبَل أَْن أَْرِمىَ   : َرُجالً َسأََل النبي صلى َّللا عليه وسلم فَقَالَ  اْرِم   : قَالَ   . يَا َرُسوَل َّللاه

قَاَل أَبُو بَْكٍر ثُمه َسِمْعُت   . اْذبَْح َوالَ َحَرجَ   : َحلَْقُت قَْبَل أَْن أَْذبََح قَالَ   : َخرُ قَاَل آ  . َوالَ َحَرجَ 

ٍد قَالَ   : ُسْفيَاَن يُْسأَُل َعْن هََذا اْلَحِديِث فَقَاَل لَهُ بُْلبُلٌ  هِْرىِّ يَا أَبَا ُمَحمه ا َحفِْظُت ِمَن الزُّ   : هََذا ِممه

  : تَْسَمُعهُ إاِله أَنههُ َكاَن يُِطيلُهُ فَهََذا الهِذى َحفِْظُت ِمْنهُ قَاَل َوَسِمْعُت بُْلبَُل قَاَل لُِسْفيَانَ  نََعْم َكأَنهكَ 

ْحَمِن ْبَن َمْهِدىٍّ قَاَل إِنهَك قُْلَت لَهُ لَْم أَْحفَْظهُ فَقَاَل ُسْفيَانُ  َصَدُق اْبُن َمْهِدىٍّ لَْم   : إِنه َعْبَد الره

ا هََذا فَقَْد أَْتقَْنتُهُ أَحْ     . فَْظهُ بِطُولِِه فَأَمه

ِة بُْلبُلٍ  ِحيِح َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن أَبِى َشْيبَةَ َوَغْيِرِه َعْن ُسْفيَاَن ُدوَن قِصه    . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

زه  ْهِرىِّ َوأََحاَل َوَرَواهُ َعِن اْبِن أَبِى ُعَمَر َوَعْبُد ْبُن ُحَمْيٍد َعْن َعْبِد الره اِق َعْن َمْعَمٍر َعِن الزُّ

اِق ِزيَاَدةٌ أُْخَرى لَْيَستْ  زه  بَِمْتنِِه َعلَى ِرَوايَِة اْبِن ُعيَْينَةَ ِسَوى َما اْستَْثنَاهُ َوفِى َحِديِث َعْبِد الره

دٍ   . في ِرَوايَِة اْبِن ُعيَْينَةَ  دٍ أَْخبََرنَاهُ أَبُ   : أَْخبََرنَاهُ أَبُو ُمَحمه ِ ْبُن يُوُسَف األَْصبَهَانِىُّ   : و ُمَحمه َعْبُد َّللاه

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n97&p1#TOP


230 

 

ثَنَا   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  لَِمىُّ َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن يُوُسَف السُّ ُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن اْلَحَسِن اْلقَطهاُن َحده ُمَحمه

اِق أَْخبََرنَا َمْعَمُر ْبُن َراِشٍد َعنِ  زه ِ  َعْبُد الره ِ َعْن َعْبِد َّللاه ْهِرىِّ َعِن اْبِن طَْلَحةَ ْبِن ُعبَْيِد َّللاه الزُّ

ِ صلى َّللا عليه وسلم َعلَى نَاقَتِِه فََجاَءهُ َرُجٌل   : ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص قَالَ  َرأَْيُت َرُسوَل َّللاه

ِ إِنِّى ُكْنُت أَظُنُّ أَنه اْلَحلْ   : فَقَالَ  ْمِى فََحلَْقُت قَْبَل أَْن أَْرِمىَ يَا َرُسوَل َّللاه اْرِم   : قَالَ   ؟ َق قَْبَل الره

ِ إِنِّى ُكْنُت أَظُنُّ اْلَحلَْق قَْبَل النهْحِر فََحلَْقُت   : قَاَل َوَجاَءهُ َرُجٌل فَقَالَ   . َوالَ َحَرجَ  يَا َرُسوَل َّللاه

َرهُ إاِله قَالَ   . اْنَحْر َوالَ َحَرجَ   : قَالَ   . قَْبَل أَْن أَْنَحرَ  َمهُ َرُجٌل َوالَ أَخه   : قَاَل فََما ُسئَِل َعْن َشْىٍء قَده

   . اْفَعْل َوالَ َحَرجَ 

اقِ  زه ْهلِىُّ َعْن َعْبِد الره ُد ْبُن يَْحيَى الذُّ ُد َوقَْد َرَواهُ   . َوَكَذلَِك َرَواهُ ُمَحمه َوقَْد َرَواهُ أَْيًضا ُمَحمه

ُد بْ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَْيًضا ُمَحمه ْهِرىِّ بِِزيَاَدٍة أُْخَرى أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعْبِد َّللاه ُن أَبِى َحْفَصةَ َعِن الزُّ

ثَنَا أَبُو اْلمُ  ائُِغ بَِمْرٍو َحده ِد ْبِن َحلِيِم ْبِن إِْبَراِهيَم الصه ِد ْبِن َحلِيِم ْبِن ُمَحمه ِه اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه َوجِّ

ْهِرىِّ َعْن ِعيَسى ْبِن أَْخبَرَ  ُد ْبُن أَبِى َحْفَصةَ َعِن الزُّ ِ أَْخبََرنَا ُمَحمه نَا َعْبَداُن أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َوأَتَاهُ  ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن الَْعاِص قَاَل َسِمْعُت َرُسوَل َّللاه طَْلَحةَ َعْن َعْبِد َّللاه

ِ إِنِّى َحلَْقُت قَْبَل أَْن أَْرِمَى قَالَ   : َوهَُو َواقٌِف ِعْنَد اْلَجْمَرِة فَقَالَ  َرُجٌل يَْوَم النهْحرِ    : يَا َرُسوَل َّللاه

َوأَتَاهُ آَخُر   . اْرِم َوالَ َحَرجَ   : إِنِّى َذبَْحُت قَْبَل أَْن أَْرِمَى قَالَ   : َوأَتَاهُ آَخُر فَقَالَ   . اْرِم َوالَ َحَرجَ 

فََما َرأَْيتُهُ ُسئَِل يَْوَمئٍِذ َعْن   : قَالَ   . اْرِم َوالَ َحَرجَ   : أَفَْضُت إِلَى اْلبَْيِت قَْبَل أَْن أَْرِمَى قَالَ   : فَقَالَ 

ِ ْبِن   . اْفَعلُوا َوالَ َحَرجَ   : َشْىٍء إاِله قَالَ  ِحيِح هََكَذا ِمْن َحِديِث َعْبِد َّللاه أَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم في الصه

   . بَاَركِ اْلمُ 

ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد َحده  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن ْبُن ُعْبُدوٍس َحده ثَنَا أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا ُوهَْيٌب َعِن اْبِن طَاُوٍس َعْن أَبِيِه َعِن اْبِن َعبهاسٍ  صلى أَنه النبي   : ُموَسى ْبُن إِْسَماِعيَل َحده

ْمِى َوالتهْقِديِم َوالتهأِْخيِر فَقَالَ  ْبِح والَْحْلِق َوالره    . الَ َحَرجَ   : َّللا عليه وسلم قِيَل لَهُ في الذه

ِد ْبِن َحاتٍِم َعْن  ِحيِح َعْن ُموَسى ْبِن إِْسَماِعيَل وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن ُمَحمه َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

   . ْيبٍ بَْهٍز َعْن ُوهَ 

ثَنَا أَبُو َجْعفَرٍ  ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا السهِرىُّ ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن َصالِِح ْبِن هَانٍِئ َحده ُمَحمه

 ِ ُد ْبُن يَْعقُوَب   : ُخَزْيَمةَ َوأَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق اْلُمَزكِّى أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا أَبُو َسلََمةَ  ثَنَا السهِرىُّ ْبُن ُخَزْيَمةَ َحده ْيبَانِىُّ َحده ثَنَا ُوهَْيُب ْبُن   : الشه ُموَسى ْبُن إِْسَماِعيَل َحده

ثَنَا أَيُّوُب َعْن ِعْكِرَمةَ َعِن اْبِن َعبهاسٍ  ِة أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم   : َخالٍِد َحده ُسئَِل في َحجه

ِ َذبَْحُت قَْبَل أَْن أَْرِمَى فَأَْوَمأَ بِيَِدِه َوقَالَ   : اْلَوَداِع فَقِيلَ    : َوقَاَل َرُجلٌ   . الَ َحَرجَ   : يَا َرُسوَل َّللاه

َشْىٍء ِمَن التهْقِديِم َوالَ  فََما ُسئَِل يَْوَمئٍِذ َعنْ   . الَ َحَرجَ   : َحلَْقُت قَْبَل أَْن أَْذبََح فَأَْوَمأَ بِيَِدِه َوقَالَ 

   . َوالَ َحَرجَ   : التهأِْخيِر إاِله أَْوَمأَ بِيَِدِه َوقَالَ 
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ِحيِح َعْن ُموَسى ْبِن إِْسَماِعيلَ  أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن اْلَعلَِوىُّ أَْخبََرنَا أَبُو   . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َحْفِص ْبِن اْلَحَسِن اْلَعلَِوىُّ أَْخبَ  ِد ْبِن ُشَعْيٍب اْلبَْزَمْهَرانِىُّ َحده ِ ْبُن ُمَحمه َرنَا َعْبُد َّللاه

اِء َعْن ِعْكِرَمةَ َعِن اْبِن عَ  ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن طَْهَماَن َعْن َخالٍِد اْلَحذه ثَنَا أَبِى َحده ِ َحده بهاٍس َعْبِد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم فَقَالَ   : أَنههُ قَالَ  الَ   : إِنِّى َحلَْقُت قَْبَل أَْن أَْذبََح فَقَالَ   : َسأََل َرُجٌل َرُسوَل َّللاه

فََما َعلِْمتُهُ ُسئَِل َعْن َشْىٍء يَْوَمئٍِذ   . الَ َحَرجَ   : إِنِّى َرَمْيُت بَْعَد َما أَْمَسْيُت قَالَ   : فَقَاَل آَخرُ   . َحَرجَ 

  : أَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو  . هََذا إِْسنَاٌد َصِحيحٌ   . َولَْم يَأُْمْر بَِشْىٍء ِمَن اْلَكفهاَرةِ   . الَ َحَرجَ   : الَ إاِله قَ 

ْزَجاِهىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر اإِلْسَماِعيلِىُّ أَْخبََرنِى أَ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو ِ الره ُد ْبُن َعْبِد َّللاه بُو ُمَحمه

ثَنَا هَُشْيٌم أَْخبََرنَا َمْنُصوٌر َعْن َعطَاٍء َعِن ابِْن َعبهاسٍ  ثَنَا أَبُو َخْيثََمةَ َحده أَنه النبي   : يَْعلَى َحده

ْن َحلََق قَْبَل أَْن يَْذبََح َونَْحِو َذلَِك فَقَالَ     . الَ َحَرَج الَ َحَرجَ   : صلى َّللا عليه وسلم ُسئَِل َعمه

ِ ْبِن َحْوَشٍب َعْن هَُشْيمٍ َرَواهُ الْ  ِد ْبِن َعْبِد َّللاه ِحيِح َعْن ُمَحمه َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد   . بَُخاِريُّ فِي الصه

دٍ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه ِ ْبُن أَ   : َّللاه ثَنَا َعْبُد َّللاه ِ ْبُن إِْسَحاَق اْلبََغِوىُّ بِبَْغَداَد َحده ْحَمَد ْبِن َعْبُد َّللاه

ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن َعيهاٍش َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز هَُو ا ِد ْبِن أَيُّوَب َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه ْبُن َحْنبٍَل َحده

إِنِّى   : َجاَء َرُجٌل إِلَى النبي صلى َّللا عليه وسلم فَقَالَ   : ُرفَْيٍع َعْن َعطَاٍء َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ 

اْذبَْح َوالَ   : َحلَْقُت قَْبَل أَْن أَْذبََح قَالَ   : قَاَل آَخرُ   . اْرِم َوالَ َحَرجَ   : َذبَْحُت قَْبَل أَْن أَْرِمَى قَالَ 

   . َحَرجَ 

ِحيحِ     . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ِحيِح َعْن أَْحَمَد ْبِن يُونَُس َعْن أَبِى    : بَْكِر ْبِن َعيهاٍش َوَزاَد في َمْتنِهِ َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

أَْخبََرنَاهُ أَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحاِرِث أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُعَمَر   . الَ َحَرجَ   : ُزْرُت قَْبَل أَْن أَْرِمَى قَالَ 

ثَنَا اْلَعبهاُس ْبُن ُمَحمه  فهاُر َحده ٍد الصه ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمه ثَنَا أَْحَمُد ْبُن يُونَُس فََذَكَرهُ َحده ٍد َحده

ِ َحلَْقُت قَْبَل أَْن أَْرِمىَ   : بِِزيَاَدتِِه إاِله أَنههُ َخالََف في اْلبَاقِى فَقَاَل قَالَ  اْرِم َوالَ   : قَالَ   . يَا َرُسوَل َّللاه

َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن اْلفَْضِل اْلقَطهاُن بِبَْغَداَد   . َولَْم يَْذُكْر قَْولَهُ َحلَْقُت قَْبَل أَْن أَْذبَحَ   . َحَرجَ 

 ِ ثَنَا ُعبَْيُد َّللاه ثَنَا يَْعقُوُب ْبُن ُسْفيَاَن َحده ِ ْبُن َجْعفَِر ْبِن ُدُرْستَُوْيِه َحده ْبُن ُموَسى أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َرَمى ثُمه   : ْن َجابِرٍ أَْخبََرنَا أَُساَمةُ ْبُن َزْيٍد َعْن َعطَاٍء عَ  أَنه َرُسوَل َّللاه

ِ إِنِّى َحلَْقُت قَْبَل أَْن أَْنَحَر قَالَ   : َجلََس لِلنهاِس فََجاَءهُ َرُجٌل فَقَالَ  ثُمه   . الَ َحَرجَ   : يَا َرُسوَل َّللاه

  . الَ َحَرجَ   : فََما ُسئَِل َعْن َشْىٍء إاِله قَالَ   . الَ َحَرجَ   : َجاَءهُ آَخُر فَقَاَل َحلَْقُت قَْبَل أَْن أَْرِمَى قَالَ 

اُد ْبُن َسلََمةَ َعْن َعبهاِد ْبِن َمْنُصوٍر َوقَْيِس ْبِن َسْعٍد َعْن  اُد ْبُن َسلََمةَ َوَرَواهُ َحمه َوَرَواهُ َحمه

ِ صلى َّللا عليه وس  : َعطَاٍء َعْن َجابِرٍ  لم ُسئَِل َعْن َرُجٍل َرَمى قَْبَل أَْن يَْحلَِق أَنه َرُسوَل َّللاه

  . اْفَعْل َوالَ َحَرجَ  )   : َوَحلََق قَْبَل أَْن يَْرِمَى َوَذبََح قَْبَل أَْن يَْحلَِق فَقَاَل النبي صلى َّللا عليه وسلم

ُد ْبُن أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعْمٍرو األَِديُب أَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر اإِلْسَماِعيلِىُّ أَخْ  ثَنِى ُمَحمه بََرنِى اْلقَاِسُم َحده

اُد ْبُن َسلََمةَ َوقَْد أََشاَر اْلبَُخاِرىُّ إِلَى ِرَوايَِة حَ  ثَنَا َحمه ثَنَا يَْحيَى ْبُن إِْسَحاَق َحده ادٍ إِْسَحاَق َحده    . مه
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ُد ْبُن ُموَسى قَاالَ  ِ اْلَحافِظُ َوُمَحمه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب   : َحده ُمَحمه

ثَنَا َسِعيُد ْبُن َعاِمٍر َعْن َسِعيِد ْبِن أَبِى َعُروبَةَ َعْن ُمقَاتِلٍ  ُد ْبُن إِْسَحاَق َحده ثَنَا ُمَحمه أَنههُْم   : َحده

نَةَ َوالَ َشْىَء َعلَْيُكمْ   : ْذبَُحوا قَالَ َسأَلُوا أَنََس ْبَن َمالٍِك َعْن قَْوٍم َحلَقُوا ِمْن قَْبِل أَْن يَ    . أَْخطَأْتُُم السه

ثَنَا تَْمتَاٌم َوهَُو مُ  فهاُر َحده ُد ْبُن أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه َحمه

ثَنَا َسِعيُد ْبُن ُسلَْيَماَن َحده  اِم َعِن اْلَعالَِء ْبِن الُْمَسيهِب َعْن َرُجٍل يُقَاُل َغالٍِب َحده ثَنَا َعبهاُد ْبُن اْلَعوه

َم ِمْن نُُسِكِه َشْيئًا أَْو  )   : لَهُ اْلَحَسُن َسِمَع اْبَن َعبهاٍس قَاَل قَاَل النبي صلى َّللا عليه وسلم َمْن قَده

َرهُ فاَلَ َشْىَء َعلَْيهِ     . أَخه

  اَضِة لِلطهَوافِ اإِلفَ   : باب

ُ أَْخبََرنَا أَبُو َحاِمدٍ   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن َداُوَد اْلَعلَِوىُّ َرِحَمهُ َّللاه أَْحَمُد   : ُمَحمه

ثَنَا مُ  ِد ْبِن اْلَحَسِن اْلَحافِظُ َسنَةَ َخْمٍس َوِعْشِريَن َوثاَلَثِِمائٍِة َحده ُد ْبُن يَْحيَى َوأَبُو ْبُن ُمَحمه َحمه

ِ ْبُن ُعَمَر َعْن نَافٍِع َعِن ابْ  اِق أَْخبََرنَا ُعبَْيُد َّللاه زه ثَنَا َعْبُد الره لَْيِطىُّ قَاالَ َحده   : ِن ُعَمرَ األَْزهَِر السُّ

ِ صلى َّللا عليه وسلم أَفَاَض يَْوَم النهْحِر ثُمه َرَجَع فََصلهى ا لظُّْهَر بِِمنًى قَاَل أَنه َرُسوَل َّللاه

أَنه النبي   : َوَكاَن اْبُن ُعَمَر يُفِيُض يَْوَم النهْحِر ثُمه يَْرِجُع فَيَُصلِّى الظُّْهَر بِِمنًى َويَْذُكرُ   : نَافِعٌ 

   . صلى َّللا عليه وسلم فََعلَهُ 

ِد ْبِن َرافٍِع َعْن َعْبِد الره  ِحيِح َعْن ُمَحمه اِق َوقَاَل اْلبَُخاِرىُّ َرفََعهُ َعْبُد َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه زه

ِ يُِريُد هََذا اْلَحِديثَ  اِق َوقَاَل أَْخبََرنَا ُعبَْيُد َّللاه زه ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو   . الره َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

اُق قَاالَ أَْخبََرنَا الْ  اٍر َوأَبُو َعْمٍرو اْلُمْقِرُئ َوأَبُو بَْكٍر اْلَوره ثَنَا ِهَشاُم ْبُن َعمه َحَسُن ْبُن ُسْفيَاَن َحده

ٍد َعْن أَبِيِه َعْن جَ  ثَنَا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمه ثَنَا َحاتُِم ْبُن إِْسَماِعيَل َحده ابٍِر بَْكِر ْبُن أَبِى َشْيبَةَ قَاالَ َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم إِلَى ثُمه أَفَاَض َرسُ   : في َحجِّ النبي صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  وُل َّللاه

ةَ الظُّْهرَ     . اْلبَْيِت فََصلهى بَِمكه

ِحيِح َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن أَبِى َشْيبَةَ     . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ْهِرىِّ  ِ صلى َّللا أَنه َرُسو  : َوأَْخَرَج أَبُو َداُوَد في اْلَمَراِسيِل بِإِْسنَاِدِه َعِن اْبِن ِشهَاٍب الزُّ َل َّللاه

قَاَل   . عليه وسلم ِحيَن َرَمى اْلَجْمَرةَ َرَجَع إِلَى اْلَمْنَحِر فَنََحَر ثُمه َحلََق ثُمه أَفَاَض ِمْن فَْوِرِه َذلِكَ 

بَْيِر َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها َواْبِن  َعبهاٍس اْلبَُخاِرىُّ َوقَاَل أَبُو قَاَل اْلبَُخاِرىُّ َوقَاَل أَبُو الزُّ

يَاَرِة إِلَى اللهْيِل أَْخبََرنَاهُ أَبُو  َر النبي صلى َّللا عليه وسلم يَْعنِى طََواَف الزِّ رضي َّللا عنه أَخه

ُعَمُر ْبُن أَْحَمَد اْلَعْبَدِوىُّ اْلَحافِظُ   : ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن ُعَمَر ْبِن قَتَاَدةَ َوأَبُو َحاِزمٍ   : نَْصرٍ 

ثَنَا َوقَاَل أَبُو نَْصٍر أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ قَا ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن إِْسَماِعيَل   : َل أَبُو َحاِزٍم َحده ُمَحمه

ثَنَا ُسْفيَا ثَنَا أَبُو ُحَذْيفَةَ َحده ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن اْلُمثَنهى ْبِن ُمَعاِذ ْبِن ُمَعاٍذ اْلَعْنبَِرىُّ َحده أَبِى ُن َعْن َحده

بَْيِر َعْن َعائَِشةَ  يَاَرةَ يَْوَم النهْحِر إِلَى اللهْيلِ   : الزُّ َر الزِّ   . أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم أَخه

ثَنَا   : َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ِد ْبِن إِْسَحاَق َحده ٍد اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه
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ثَنَا ُسْفيَانُ يُ  ْحَمِن ْبُن َمْهِدىٍّ َحده ثَنَا َعْبُد الره ُد ْبُن أَبِى بَْكٍر َحده ثَنَا ُمَحمه َعْن  وُسُف ْبُن يَْعقُوَب َحده

بَْيِر َعْن َعائَِشةَ َواْبِن َعبهاسٍ  َر الطهَواَف يَْوَم النهْحِر   : أَبِى الزُّ أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم أَخه

بَْيِر َسِمَع ِمَن اْبِن َعبهاٍس َوفِى َسَماِعِه ِمْن َعائَِشةَ نَظٌَر قَالَهُ   { ج }   . ى اللهْيلِ إِلَ  َوأَبُو الزُّ

   . اْلبَُخاِرىُّ 

ينَا في َحِديِث أَبِى َسلََمةَ أَنه َعائَِشةَ رضي َّللا عنها قَالَتْ  َحَجْجنَا َمَع النبي صلى   : َوقَْد ُروِّ

ْحَمِن ْبِن   . م فَأَفَْضنَا يَْوَم النهْحرِ َّللا عليه وسل ُد ْبُن إِْسَحاَق ْبِن يََساٍر َعْن َعْبِد الره َوَرَوى ُمَحمه

ِ صلى َّللا عليه وسلم ِمْن آِخِر يَْوِمِه ِحيَن   : اْلقَاِسِم َعْن أَبِيِه َعْن َعائَِشةَ  أَفَاَض َرُسوُل َّللاه

َوَرَواهُ ُعَمُر ْبُن قَْيٍس َوَرَواهُ ُعَمُر ْبُن قَْيٍس َعْن َعْبِد   . ِمنًىَصلهى الظُّْهَر ثُمه َرَجَع إِلَى 

ٍد َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها ْحَمِن ْبِن اْلقَاِسِم َعِن اْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمه أَنه النبي صلى َّللا   : الره

ِ صلى َّللا عليه  عليه وسلم أَِذَن ألَْصَحابِِه فََزاُروا اْلبَْيَت يَْوَم النهْحرِ  ظَِهيَرةً َوَزاَر َرُسوُل َّللاه

ثَنَا  اُز َحده زه اْلَحَسُن وسلم َمَع نَِسائِِه لَْيالً أَْخبََرنَاهُ أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن أَْخبََرنَا أَبُو َجْعفٍَر الره

ثَ  ثَنَا اْلَحاِرُث ْبُن َمْنُصوٍر اْلَواِسِطىُّ َحده َوأَْخبََرنَا أَبُو   . نَا ُعَمُر ْبُن قَْيٍس فََذَكَرهُ ْبُن ُمْكَرٍم َحده

ُد بْ  ثَنَا ُمَحمه ْيبَانِىُّ َحده ِ الشه ُن َعْبِد اْلَوههاِب َزَكِريها أَْخبََرنَا َوأَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ِ   : ٌر َعْن َعْبِد اْلَملِِك ْبِن َمْيَسَرةَ َعْن طَاُوسٍ أَْخبََرنَا َجْعفَُر ْبُن َعْوٍن أَْخبََرنَا ِمْسعَ  أَنه َرُسوَل َّللاه

قَاَل َوأَْخبََرنَا ِمْسَعٌر َعْن قَاَل   . صلى َّللا عليه وسلم طَاَف طََواَف يَْوِم النهْحِر ِمَن اللهْيلِ 

   . َوأَْخبََرنَا ِمْسَعٌر َعْن َجابٍِر َعْن ُمَجاِهٍد ِمْثلَهُ 

بَْيرِ َوإِ  أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم طَاَف َعلَى نَاقَتِِه لَْيالً   : لَى هََذا َذهََب ُعْرَوةُ ْبُن الزُّ

َوايَاِت َحِديُث نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمَر َوَحِديُث َجابٍِر َوَحِديُث أَبِى َسلََمةَ َعْن  َوأََصحُّ هَِذِه الرِّ

ُ أَْعلَمُ  ِد ْبِن   : بََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ أَخْ   . َعائَِشةَ َوَّللاه ٍد اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

اُد ْبُن َزْيٍد َعْن أَيُّوَب  ثَنَا َحمه ثَنَا ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرٍب َحده ثَنَا يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب َحده إِْسَحاَق َحده

ِ ْبِن َعْمٍرو قَالَ  َعِن اْبِن أَبِى ُملَْيَكةَ  ا إِْبَراِهيُم َعلَْيِه السهالَُم فَإِنههُ أَتَى َمْنِزلَهُ ِمْن   : َعْن َعْبِد َّللاه أَمه

ِمنًى فَبَاَت بِهَا َحتهى أَْصبََح َوطَلََع َحاِجُب الشهْمِس أَتَى َمْنِزلَهُ ِمْن َعَرفَةَ فََوقََف َحتهى إَِذا 

لَِة  َغَربَِت الشهْمُس أَفَاضَ  فَأَتَى َمْنِزلَهُ ِمْن َجْمٍع فَبَاَت بِِه َحتهى إَِذا َكاَن َوْقُت َصالَِة اْلُمَعجه

قَْد أُِمَر َوقََف َحتهى إَِذا َكاَن قَْدُر َصالَِة الُْمْسفَِرِة أَفَاَض َوتِْلَك ِملهةُ أَبِيُكْم إِْبَراِهيَم َعلَْيِه السهالَُم وَ 

ثَنَا   . بَِعهُ أَْن يَته  ) نَبِيُُّكْم  َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن أَْخبََرنَا َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن أَْخبََرنَا اْلَحَسُن َحده

ِ ْبُن أَبِى ُملَْيكَ  ثَنَا َعْبُد َّللاه ثَنَا يَِزيُد ْبُن إِْبَراِهيَم َحده ثَنَا ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرٍب َحده ةَ َعْن يُوُسُف َحده

ُ َعزه َوَجله َعْبِد  ِ ْبِن َعْمٍرو فََذَكَر اْلَحِديَث بِنَْحِوِه ثُمه َوقََف إِلَى َصالَِة اْلُمْصبََحِة فَأَْوَحى َّللاه َّللاه

   ( أَِن اتهبِْع ِملهةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفًا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكينَ  )   : إِلَى نَبِيِّهِ 

ثَنَا ُسْفيَاُن  َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ُد ْبُن َكثِيٍر َحده ثَنَا ُمَحمه ثَنَا يُوُسُف َحده اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن َحده

ِ ْبِن َعْمٍرو قَاَل قَالَ  ِ بِْن أَبِى ُملَْيَكةَ َعْن َعْبِد َّللاه ثَنِى اْبُن أَبِى لَْيلَى َعْن َعْبِد َّللاه أَفَاَض   : َحده

السهالَُم بِإِْبَراِهيَم َعلَْيِه السهالَُم إِلَى ِمنًى فََصلهى بِهَا الظُّْهَر َواْلَعْصَر َواْلَمْغِرَب  ِجْبِريُل َعلَْيهِ 

الَتَْيِن ثُمه َوقََف َحتهى َغابَِت  ْبَح ثُمه َغَدا ِمْن ِمنًى إِلَى َعَرفَاٍت فََصلهى بِهَا الصه َواْلِعَشاَء َوالصُّ
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ْبَح َكأَْعَجِل َما يَُصلِّى الشهْمُس ثُمه أَتَى بِ  ِه إِلَى اْلُمْزَدلِفَِة فَنََزَل بِهَا فَبَاَت ثُمه َصلهى بِهَا يَْعنِى الصُّ

َمى أََحٌد ِمَن اْلُمْسلِِميَن ثُمه َوقََف بِِه َكأَْبطَإِ َما يَُصلِّى أََحٌد ِمَن اْلُمْسلِِميَن ثُمه َدفََع إِلَى ِمنًى فَرَ 

دٍ َوَذبََح َوَحلََق  ُ َعزه َوَجله إِلَى ُمَحمه أَِن اتهبِْع ِملهةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفًا َوَما َكاَن ِمَن  )   : ثُمه أَْوَحى َّللاه

   .  ( اْلُمْشِرِكينَ 

ُد ْبُن ُعبَيْ  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا يُوُسُف َحده ُد َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن َحده ثَنَا ُمَحمه ٍد َحده

ْحَمِن ْبِن أَبِى لَْيلَى بِإِْسنَاِدِه نَْحَوهُ  ُد ْبُن َعْبِد الره ثَنِى ُمَحمه ثُمه َحلََق   . ْبُن ثَْوٍر َعْن َمْعَمٍر قَاَل َحده

ُ َعزه َوَجله لِنَبِيِّهِ  نَا إِلَْيَك أَِن اتهبِْع ِملهةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفًا ثُمه أَْوَحيْ  )   : ثُمه أَفَاَض بِِه إِلَى اْلبَْيِت فَقَاَل َّللاه

   .  ( َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكينَ 

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد اْلَجبهاِر   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنَا يُونُ  ُس ْبُن بَُكْيٍر َعِن اْبِن أَبِى لَْيلَى فََذَكَرهُ بِإِْسنَاِدِه َوَمْعنَاهُ َمْرفُوًعا إِلَى النبي صلى َّللا َحده

   . عليه وسلم

ُ   : َزادَ   ثُمه أَتَى بِِه اْلبَْيَت فَطَاَف بِِه ثُمه َرَجَع بِِه إِلَى ِمنًى فَأَقَاَم فِيهَا تِْلَك األَيهاَم ثُمه أَْوَحى َّللاه

دٍ     . َواْلَمْوقُوُف أَْصَوبُ   ( أَِن اتهبِْع ِملهةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفًا )   : تََعالَى إِلَى ُمَحمه

َمِد ْبُن  ثَنَا َعْبُد الصه ْيَرفِىُّ َحده ٍد الصه ثَنَا بَْكُر ْبُن ُمَحمه ِ اْلَحافِظُ َحده اْلفَْضِل أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَ  ِ ْبُن أَبِى ِزيَاٍد َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ َحده ثَنَا ُعبَْيُد َّللاه َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن   : ا َمكِّىُّ ْبُن إِْبَراِهيَم َحده

ثَنَا أَبُ  ثَنَا َعلِىُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز َحده ثَنَا َعْبَداَن أَْخبََرنَا ُسلَْيَماُن ْبُن أَْحَمَد الطهبََرانِىُّ َحده و نَُعْيٍم َحده

ٍد يَقُوُل قَالَْت َعائَِشةُ رضي َّللا ِ ْبِن أَبِى ِزيَاٍد قَاَل َسِمْعُت اْلقَاِسَم ْبَن ُمَحمه  ُسْفيَاُن َعْن ُعبَْيِد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم ْعُى بَيْ  )   : عنها قَاَل َرُسوُل َّللاه فَا إِنهَما ُجِعَل الطهَواُف بِاْلبَْيِت َوالسه َن الصه

ِ َعزه َوَجله     . لَْفظُ َحِديِث ُسْفيَانَ   . َواْلَمْرَوِة َوَرْمُى اْلِجَماِر إِلقَاَمِة ِذْكِر َّللاه

ِ فَلَْم يَْرفَ  قَْد  ْعهُ َوقَالَ َوَرَواهُ أَبُو قُتَْيبَةَ َعْن ُسْفيَاَن فَلَْم يَْرفَْعهُ َوَرَواهُ يَْحيَى اْلقَطهاُن َعْن ُعبَْيِد َّللاه

ِ فََرفَ  ِ ْبُن َداُوَد َوأَبُو َعاِصٍم َعْن ُعبَْيِد َّللاه َعاهُ َوَرَواهُ َسِمْعتُهُ يَْرفَُعهُ َولَِكنِّى أَهَابُهُ َوَرَواهُ َعْبُد َّللاه

َعطَاٍء َعْن َعائَِشةَ اْبُن أَبِى ُملَْيَكةَ َعِن اْلقَاِسِم َعْن َعائَِشةَ فَلَْم يَْرفَْعهُ َوَرَواهُ ُحَسْيٌن اْلُمَعلُِّم َعْن 

   . فَلَْم يَْرفَْعهُ 

  التهَحلُِّل بِالطهَواِف إَِذا َكاَن قَْد َسَعى ُعقَْيِب طََواِف اْلقُُدومِ   : باب

ثَنَا أَبُو بَْكٍر أَْحَمُد ْبُن إِْسَحاَق أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن إِْبَرا ِ اْلَحافِظُ َحده ِهيَم يَْعنِى أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا اللهْيُث َعْن ُعقَْيٍل َعِن اْبِن ِشهَاٍب َعْن َسالِِم ْبِن َعبْ  ثَنَا يَْحيَى ْبُن بَُكْيٍر َحده ِد اْبَن ِمْلَحاَن َحده

ِ ْبَن ُعَمَر قَاَل فََذَكَر اْلَحِديَث قَاَل فِيهِ  ِ أَنه َعْبَد َّللاه ِ صلى َّللا  : َّللاه عليه وسلم  َوطَاَف َرُسوُل َّللاه
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ْبِع َوَمَشى أَْربَ  َل ُكلِّ َشْىٍء ثُمه َخبه ثاَلَثَةَ أَْطَواٍف ِمَن السه ْكَن أَوه ةَ فَاْستَلََم الرُّ َعةَ ِحيَن قَِدَم َمكه

فَا أَْطَواٍف ثُمه َرَكَع ِحيَن قََضى طََوافَهُ بِاْلبَْيِت ِعْنَد اْلَمقَاِم َرْكَعتَْيِن ثُمه َسلهَم فَاْنَصَرَف فَ  أَتَى الصه

هُ  فَا َواْلَمْرَوِة َسْبَعةَ أَْطَواٍف ثُمه لَْم يَْحلِْل ِمْن َشْىٍء َحُرَم ِمْنهُ َحتهى قََضى َحجه فََوطَاَف بِالصه

ْثَل َما َونََحَر هَْديَهُ يَْوَم النهْحِر َوأَفَاَض فَطَاَف بِاْلبَْيِت ثُمه َحله ِمْن ُكلِّ َشْىٍء َحُرَم ِمْنهُ َوفََعَل مِ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم َمْن أَْهَدى فََساَق اْلهَْدَى ِمَن النهاسِ     . فََعَل َرُسوُل َّللاه

ِحيِح َعْن يَْحيَى ْبِن بَُكْيٍر َوأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن َوْجٍه آَخَر َعِن اللهيْثِ    . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَنَا  أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمدَ  ثَنَا اْبُن ِمْلَحاَن َحده فهاُر َحده ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

ثَنِى  ْحَمِن األََعْرِج قَاَل َحده ثَنِى َجْعفٌَر يَْعنِى اْبَن َربِيَعةَ َعْن َعْبِد الره ثَنَا اللهْيُث َحده أَبُو يَْحيَى َحده

ِ صلى َّللا   : ْحَمِن أَنه َعائَِشةَ رضي َّللا عنها قَالَتْ َسلََمةَ ْبُن َعْبِد الره  َحَجْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم ِمْنهَا  عليه وسلم فَأَفَْضنَا يَْوَم النهْحِر َوَحاَضْت َصفِيهةُ فَأََراَد َرُسوُل َّللاه

ُجُل ِمْن أَْهلِِه فَقُْلتُ  ِ إِنههَا َحائِضٌ يَا رَ   : َما يُِريُد الره يَا   : فَقَالُوا  . أََحابَِستِى ِهىَ   : فَقَالَ   . ُسوَل َّللاه

ِ قَْد أَفَاَضْت يَْوَم النهْحرِ     . أَْخِرُجوهَا  : قَالَ   . َرُسوَل َّللاه

ِحيِح َعْن يَْحيَى ْبِن بَُكْيرٍ     . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَنَا يَْعقُوُب ْبُن ُسْفيَاَن  أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْينِ  ِ ْبُن َجْعفٍَر َحده ْبُن اْلفَْضِل الْقَط اُن أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه

ثَنَا ثَنَا أَبُو َداُوَد قَاالَ َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن َداَسةَ َحده ُعْثَماُن ْبُن  َوأَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ

ْيبَانِىِّ َعْن ِزيَاِد ْبِن ِعالَقَةَ َعْن أَُساَمةَ ْبِن َشِريٍك قَالَ أَبِى َشيْ  ثَنَا َجِريٌر َعِن الشه   : بَةَ قَاَل َحده

ا فََكاَن النهاُس يَأْتُونَهُ فَِمْن قَائِلٍ  ِ   : َخَرْجُت َمَع النبي صلى َّللا عليه وسلم َحاج ً يَا َرُسوَل َّللاه

ْرُت َشْيئًا أَْو قَدهْمُت َشْيئًا فََكاَن يَقُوُل لَهُمْ َسَعْيُت قَْبَل أَْن أَطُو الَ َحَرَج الَ َحَرَج إاِله   : َف أَْو أَخه

ْيخُ   . َعلَى َرُجٍل اْقتََرَض ِعْرَض َرُجٍل ُمْسلٍِم َوهَُو ظَالٌِم فََذلَِك الهِذى َحَرَج َوهَلَكَ  هََذا   : قَاَل الشه

ْيبَانِىِّ فَإِْن َكاَن َمْحفُوظًا فََكأَنههُ  اللهْفظُ َسَعْيُت قَْبَل أَنْ  َد بِِه َجِريٌر َعِن الشه أَطُوَف َغِريٌب تَفَره

ُ أَْعلَمُ   : َسأَلَهُ َعْن َرُجٍل َسَعى ُعقَْيِب طََواِف اْلقُُدوِم قَْبَل طََواِف اإِلفَاَضِة فَقَالَ    . الَ َحَرَج َوَّللاه

ثَنَا أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن الره  ثَنَا إِْسَماِعيُل اْلقَاِضى َحده ِد ْبِن بِْشٍر َحده فهاُء أَْخبََرنَا ُعْثَماُن ْبُن ُمَحمه

نَاِد َعْن أَبِيِه َعِن اْلفُقَهَاِء الهِذيَن يُْنتَهَى إِلَى قَْولِِهْم مِ  ثَنَا اْبُن أَبِى الزِّ ْن أَْهِل اْبُن أَبِى أَُوْيٍس َحده

َمْن نَِسَى أَْن يُفِيَض َحتهى َرَجَع إِلَى باِلَِدِه فَهَُو َحَراٌم ِحيَن يَْذُكُر َحتهى   : يَقُولُونَ  اْلَمِدينَِة َكانُوا

   . يَْرِجَع إِلَى اْلبَْيِت فَيَطُوُف بِِه فَإِْن أََصاَب النَِّساَء أَْهَدى بََدنَةً 

  ِزيَاَرِة اْلبَْيِت ُكله لَْيلٍَة ِمْن لَيَالِى ِمنًى  : باب

اَن َعِن اْبِن َعبهاٍس  قَاَل اْلبَُخاِرىُّ في التهْرَجَمِة قَاَل الْبَُخاِرىُّ في التهْرَجَمِة يُْذَكُر َعْن أَبِى َحسه

أَْخبََرنَاهُ أَبُو   . أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم َكاَن يَُزوُر اْلبَْيَت أَيهاَم ِمنًى  : رضي َّللا عنه

ثَنَا اْبُن َعْرَعَرةَ قَالَ اْلَحَسِن ْبُن َعْبَدا ثَنَا اْلَمْعَمِرىُّ َحده فهاُر َحده   : َن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

َدةَ َعْن َدفََع إِلَْينَا ُمَعاُذ ْبُن ِهَشاٍم ِكتَابًا َوقَاَل َسِمْعتُهُ ِمْن أَبِى َولَْم يَْقَرْأهُ قَاَل فََكاَن فِيِه َعْن قَتَا
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اَن َعِن اْبِن َعبهاٍس رضي َّللا عنهأَبِى حَ  ِ   : سه َكاَن يَُزوُر اْلبَْيَت ُكله لَْيلٍَة َما َداَم  ) أَنه نَبِىه َّللاه

   . قَاَل َوَما َرأَْيُت أََحًدا َواطَأَهُ َعلَْيهِ   . بِِمنًى

ْيخُ  أَنه النبي صلى َّللا   : طَاُوسٍ  َوَرَوى الثهْوِرىُّ في الَْجاِمِع َعِن اْبِن طَاُوٍس َعنْ   : قَاَل الشه

   . عليه وسلم َكاَن يُفِيُض ُكله لَْيلٍَة يَْعنِى لَيَالَِى ِمنًى

ْرِب ِمْنهَا َوِمْن َماِء َزْمَزمَ   : باب   ِسقَايَِة اْلَحاجِّ َوالشُّ

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو َعْمٍرو اْلُمْقِرُئ وَ  اُق قَاالَ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه أَبُو بَْكٍر اْلَوره

ثَنَا َحاتُِم ْبُن إِْسَماِعيلَ  اٍر َوأَبُو بَْكِر ْبُن أَبِى َشْيبَةَ قَاالَ َحده ثَنَا ِهَشاُم ْبُن َعمه ثَنَا ْبُن ُسْفيَاَن َحده  َحده

ِة َحجِّ  ٍد َعْن أَبِيِه َعْن َجابٍِر في قِصه ثُمه أَفَاَض   : النبي صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  َجْعفَُر ْبُن ُمَحمه

ةَ الظُّْهَر ثُمه أَتَى بَنِى َعْبِد اْلُمطهلِِب  ِ صلى َّللا عليه وسلم إِلَى اْلبَْيِت فََصلهى بَِمكه َرُسوُل َّللاه

أَْن يَْغلِبَُكُم النهاُس َعلَى  اْنِزُعوا بَنِى َعْبِد اْلُمطهلِِب فَلَْوالَ   : َوهُْم يَْسقُوَن َعلَى َزْمَزَم فَقَالَ 

   . فَنَاَولُوهُ َدْلًوا فََشِرَب ِمْنهُ   . ِسقَايَتُِكْم لَنََزْعُت َمَعُكمْ 

ِحيِح َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن أَبِى َشْيبَةَ  أَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو األَِديُب أَْخبََرنَا أَبُو   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا َخالٌِد بَْكٍر اإِلْسَماعِ  ثَنَا إِْسَحاُق ْبُن َشاِهيَن َحده ِد ْبِن َعْبِد اْلَكِريِم َحده ثَنِى أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه يلِىُّ َحده

قَايَِة   : َعْن َخالٍِد َعْن ِعْكِرَمةَ َعِن اْبِن َعبهاسٍ  ِ صلى َّللا عليه وسلم َجاَء إِلَى السِّ أَنه َرُسوَل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم   : َل اْلَعبهاسُ فَاْستَْسقَى فَقَا َك فَأِْت َرُسوَل َّللاه يَا فَْضُل اْذهَْب إِلَى أُمِّ

ِ إِنههُْم يَْجَعلُوَن أَْيِديَهُْم فِيِه قَالَ   : فَقَالَ   . اْسقِنِى  : بَِشَراٍب ِمْن ِعْنِدهَا فَقَالَ    . اْسقِنِى  : يَا َرُسوَل َّللاه

  . اْعَملُوا فَإِنهُكْم َعلَى َعَمٍل َصالِحٍ   : أَتَى َزْمَزَم َوهُْم يَْسقُوَن َويَْعَملُوَن فِيهَا فَقَالَ فََشِرَب ِمْنهُ ثُمه 

   . يَْعنِى َعاتِقَهُ َوأََشاَر إِلَى َعاتِقِهِ   . لَْوالَ أَْن تُْغلَبُوا لَنََزْلُت َحتهى أََضَع اْلَحْبَل َعلَى هَِذهِ   : ثُمه قَالَ 

ِحيِح َعْن إِْسَحاَق ْبِن َشاِهينَ َرَواهُ     . اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

 ِ ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ْيبَانِىُّ َوأَبُو اْلَولِيِد اْلفَقِيهُ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب الشه ُمَحمه

ِ قَالُوا  ثَنَا َوأَبُو بَْكِر ْبُن َعْبِد َّللاه ِريُر َحده ُد ْبُن اْلِمْنهَاِل الضه ثَنَا ُمَحمه أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفيَاَن َحده

ِ اْلُمَزنِىِّ قَالَ  ثَنَا ُحَمْيٌد َعْن بَْكِر ْبِن َعْبِد َّللاه ُكْنُت َجالًِسا َمَع اْبِن َعبهاٍس   : يَِزيُد ْبُن ُزَرْيٍع َحده

ُكْم يَْسقُوَن اللهبََن َواْلَعَسَل َوأَْنتُْم   : َرابِىٌّ فَقَالَ رضي َّللا عنه فَأَتَاهُ أَعْ  َما لي أََرى بَنِى َعمِّ

ِ َما بِنَا َحاَجةٌ َوالَ بُْخٌل   : فَقَاَل اْبُن َعبهاسٍ   ؟ تَْسقُوَن النهبِيَذ أَِمْن َحاَجٍة بُِكْم أَْم ِمْن بُْخلٍ  اْلَحْمُد ّلِِله

ه وسلم َعلَى َراِحلَتِِه َوَخْلفَهُ أَُساَمةُ فَاْستَْسقَى فَأَتَْينَاهُ بِإِنَاٍء ِمْن نَبِيٍذ قَِدَم النبي صلى َّللا علي

َكَذا فَاْصنَُعوا فاَلَ نُِريُد تَْغيِيَر َما أََمَر بِِه   . أَْحَسْنتُْم َوأَْجَمْلتُمْ   : فََشِرَب َوَسقَى فَْضلَهُ أَُساَمةَ َوقَالَ 

ِ صلى َّللا    . عليه وسلم  َرُسوُل َّللاه

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n97&p1#TOP
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ِد ْبِن ِمْنهَالٍ  ِحيِح َعْن ُمَحمه    . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ِحيِم ْبِن ُمنِيبٍ  ثَنَا َعْبُد الره  أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى أَْخبََرنَا َحاِجُب ْبُن أَْحَمَد َحده

ثَنَا اْلفََزاِرىُّ ح َوأَْخبََرنَا أَبُو عَ  ْمٍرو األَِديُب أَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر اإِلْسَماِعيلِىُّ أَْخبََرنِى هَاُروُن َحده

ثَنَا َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِويَةَ َعْن َعاِصٍم َعنِ  ثَنَا اْبُن أَبِى ُعَمَر َحده  ْبُن يُوُسَف أَبُو أَْحَمَد ْبُن ِزيَاٍد َحده

ْعبِىِّ أَنه اْبَن َعبهاٍس رضي َّللا عنه قَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم ِمْن   : الَ الشه َسقَْيُت َرُسوَل َّللاه

َوفِى ِرَوايَِة   . َزْمَزَم فََشِرَب َوهَُو قَائٌِم قَاَل َعاِصٌم فََحلََف ِعْكِرَمةُ َما َكاَن يَْوَمئٍِذ إاِله َعلَى بَِعيرٍ 

ِحيِم َوقَالُوا قَاَل ِعْكِرَمةُ  ِ َما َكاَن إاِله   : َعْبِد الره    . َعلَى نَاقَةٍ  َوَّللاه

ٍد َعْن َمْرَواَن ْبِن ُمَعاِويَةَ اْلفََزاِرىِّ  ِحيِح َعْن ُمَحمه أَْخبََرنَا أَبُو   . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَنَا يُوسُ   : اْلَحَسنِ  ِد ْبِن إِْسَحاَق َحده ٍد اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه ُف ْبُن َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن األَْسوَ  ثَنَا َعْبُد اْلَوههاِب الثهقَفِىُّ َحده ُد ْبُن أَبِى بَْكٍر َحده ثَنَا ُمَحمه ثَنِى يَْعقُوَب َحده ِد َحده

ُت ِمْن َشِربْ   : قُْلتُ   ؟ ِمْن أَْيَن ِجْئتَ   : َجلِيٌس اِلْبِن َعبهاٍس قَاَل قَاَل لي اْبُن َعبهاٍس رضي َّللا عنه

إَِذا َشِرْبَت فَاْستَْقبِِل اْلقِْبلَةَ ثُمه اْذُكْر   : قَالَ   ؟ َكْيَف أَْشَربُ   : قُْلتُ   . َشِرْبَت َكَما يَْنبَِغى  : َزْمَزَم قَالَ 

َ فَإِنه النبي  لَْع ِمْنهَا فَإَِذا فََرْغَت فَاْحَمِد َّللاه ِ ثُمه تَنَفهَس ثاَلَثًا َوتَضه صلى َّللا عليه وسلم اْسَم َّللاه

ِ اْلَحافِظُ   . آيَةٌ َما بَْينَنَا َوبَْيَن اْلُمنَافِقِيَن أَنههُْم الَ يَتََضلهُعوَن ِمْن َزْمَزمَ   : قَالَ  َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَْحَمُد ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيدٍ  ُد ْبُن أَْحَمُد ْبُن يَْعقُوَب الثهقَفِىُّ َحده ثَنَا ُمَحمه يَْحيَى اْلُحْلَوانِىُّ َحده

ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن َزَكِريها َعْن ُعْثَماَن ْبِن األَْسَوِد َعِن اْبِن أَبِى ُملَْيَكةَ قَالَ  بهاِح َحده َجاَء   : الصه

   . ُت ِمْن َزْمَزَم فََذَكَرهُ بِنَْحِوهِ َشِربْ   : قَالَ   ؟ ِمْن أَْيَن ِجْئتَ   : َرُجٌل إِلَى اْبِن َعبهاٍس فَقَاَل لَهُ 

ْحَمِن ْبِن أَبِى ُملَْيَكةَ  ينَانِىُّ َعْن ُعْثَماَن ْبِن األَْسَوِد َعْن َعْبِد الره   . َوَرَواهُ اْلفَْضُل ْبُن ُموَسى السِّ

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمدَ  ثَنَا بَْكُر بْ   : َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ْيَرفِىُّ َحده ِد ْبِن َحْمَداَن الصه ُن ُمَحمه

ِد ْبنِ  ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن األَْسَوِد َعْن ُمَحمه ثَنَا َمكِّىُّ ْبُن إِْبَراِهيَم َحده َمِد ْبُن اْلفَْضِل َحده  َعْبِد َعْبُد الصه

ْحَمِن قَالَ     . ْثلِهِ َجاَء إِلَى اْبِن َعبهاٍس َرُجٌل فََذَكَر بِمِ   : الره

ُد ْبُن َرَجاٍء َوِعْمَرانُ  ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا ُمَحمه  ْبُن أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا ُحَمْيُد ْبُن  ثَنَا ُسلَْيَماُن ْبُن اْلُمِغيَرِة َحده ثَنَا هُْدبَةُ ْبُن َخالٍِد َحده ِهالٍَل َعْن َعْبِد ُموَسى قَاالَ َحده

ِة إِْسالَِمِه إِلَى أَْن قَالَ  اِمِت قَاَل قَاَل أَبُو َذرٍّ فََذَكَر اْلَحِديَث بِطُولِِه في قِصه ِ ْبِن الصه فََجاَء   : َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم هَُو َوَصاِحبُهُ فَاْستَلََم اْلَحَجَر ثُمه طَاَف بِاْلبَْيِت هَُو َوصَ  اِحبُهُ َرُسوُل َّللاه

ا قََضى َصالَتَهُ قَاَل أَبُو َذرٍّ رضي َّللا عنه ُل َمْن َحيهاهُ بِتَِحيهِة   : ثُمه َصلهى فَلَمه فَأَتَْيتُهُ َوُكْنُت أَوه

ِ   : اإِلْسالَِم فَقَالَ  قَْد ُكْنَت   : ْلتُ قُ   . َمتَى ُكْنَت هَا هُنَا  : فََذَكَر اْلَحِديَث قَاَل فَقَالَ   . َوَعلَْيَك َوَرْحَمةُ َّللاه

َما َكاَن لي طََعاٌم إاِله َماُء   : قُْلتُ   .  ؟ فََمْن َكاَن يُْطِعُمَك   : هَا هُنَا ُمْنُذ ثاَلَثِيَن لَْيلَةً َويَْوًما قَالَ 

َر ُعَكُن بَْطنِى َوَما َوَجْدُت َعلَى َكبِِدى َسْخفَةَ ُجوعٍ  ِ فَقَا  . َزْمَزَم فََسِمْنُت َحتهى تََكسه َل َرُسوُل َّللاه

   . إِنههَا ُمبَاَرَكةٌ إِنههَا طََعاُم طُْعٍم َوِشفَاُء ُسْقمٍ  )   : صلى َّللا عليه وسلم
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ِحيِح َعْن هَدهاِب ْبِن َخالِدٍ  َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا َسِعيُد ْبُن أَْخبََرنَا أَْحمَ  ثَنَا اْلبَاَغْنِدىُّ َوأَْحَمُد ْبُن َحاتٍِم اْلَمْرَوِزىُّ قَاالَ َحده ُد ْبُن ُعبَْيٍد َحده

ِ صلى َّللا عل بَْيِر َعْن َجابٍِر قَاَل َرُسوُل َّللاه ِل َعْن أَبِى الزُّ ِ ْبُن اْلُمَؤمه ثَنَا َعْبُد َّللاه يه ُسلَْيَماَن َحده

لِ   . اُء َزْمَزَم لَِما ُشِرَب لَهُ مَ  )   : وسلم ِ ْبُن اْلُمَؤمه َد بِِه َعْبُد َّللاه    . تَفَره

ْمِى بِهَا ُكله يَْوٍم إَِذا َزالَِت الشهْمسُ   : باب ُجوِع إِلَى ِمنًى أَيهاَم التهْشِريِق َوالره   الرُّ

ثَنَا أَبُو  ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا أَبُو ُزْرَعةَ   : اْلَعبهاسِ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده َعْبُد   : ُمَحمه

ُد ْبُن إِْسَحاَق َعنْ  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َخالٍِد اْلَوْهبِىُّ َحده َمْشقِىُّ َحده ْحَمِن ْبُن َعْمٍرو الدِّ  َعْبِد الره

ْحَمِن ْبِن اْلقَاِسِم َعْن أَبِيِه َعْن  ِ صلى َّللا   : َعائَِشةَ رضي َّللا عنها قَالَتْ الره أَفَاَض َرُسوُل َّللاه

عليه وسلم ِمْن آِخِر يَْوِمِه ِحيَن َصلهى الظُّْهَر ثُمه َرَجَع فََمَكَث بِِمنًى لَيَالَِى أَيهاِم التهْشِريِق يَْرِمى 

اٍت يَُكبُِّر َمَع ُكلِّ َحَصاٍة َويَقُِف ِعْنَد األُولَى اْلَجْمَرةَ إَِذا َزالَِت الشهْمُس ُكله َجْمَرٍة بَِسْبِع َحَصيَ 

ُع ثُمه يَْرِمى الثهالِثَةَ َوالَ يَقُِف ِعْنَدهَا    . َوِعْنَد الثهانِيَِة فَيُِطيُل اْلقِيَاَم َويَتََضره

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َطاِهٍر اْلفَقِيهُ َوأَبُو َسِعيدِ  ثَنَا أَبُو  أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَالُوا َحده

َغانِىُّ أَْخبََرنَا ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر أَْخبََرنَا   : اْلَعبهاسِ  ُد ْبُن إِْسَحاَق الصه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ْهِرىِّ  ِ صلى َّللا عليه وسلم َكانَ   : يُونُُس َعِن الزُّ إَِذا َرَمى اْلَجْمَرةَ الهتِى تَلِى  أَنه َرُسوَل َّللاه

َم أََماَمهَا فََوقَفَ   اْلَمْسِجَد َمْسِجَد ِمنًى َرَماهَا بَِسْبِع َحَصيَاٍت يَُكبُِّر ُكلهَما َرَمى بَِحَصاٍة ثُمه تَقَده

ْلَجْمَرةَ الثهانِيَةَ فَيَْرِميهَا بَِسْبِع ُمْستَْقبَِل اْلبَْيِت َرافًِعا يََدْيِه يَْدُعو َوَكاَن يُِطيُل اْلُوقُوَف ثُمه يَأْتِى ا

ا يَلِى اْلَواِدَى فَيَقُِف ُمْستَْقبَِل اْلقِ  ْبلَِة َحَصيَاٍت يَُكبُِّر ُكلهَما َرَمى بَِحَصاٍة َويَْنَحِدُر َذاَت اْليََساِر ِممه

فَيَْرِميهَا بَِسْبِع َحَصيَاٍت يَُكبُِّر ُكلهَما َرَمى  َرافًِعا يََدْيِه يَْدُعو ثُمه يَأْتِى اْلَجْمَرةَ الهتِى ِعْنَد اْلَعقَبَةِ 

ُث بِِمْثِل   . بَِحَصاٍة ثُمه يَْنَصِرُف َوالَ يَقُِف ِعْنَدهَا ِ يَُحدِّ ْهِرىُّ َسِمْعُت َسالَِم ْبَن َعْبِد َّللاه قَاَل الزُّ

أَْخَرَجهُ   . اَن ابُْن ُعَمَر يَْفَعلُهُ هََذا اْلَحِديِث َعْن أَبِيِه َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم قَاَل َوكَ 

ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن ُعَمرَ  ٌد يُقَاُل إِنههُ اْبُن يَْحيَى َحده ِحيِح فَقَاَل َوقَاَل ُمَحمه َوأَْخبََرنَا   . اْلبَُخاِرىُّ في الصه

ُن أَْخبََرنَا أَبُو َعْبُد اْلَخالِِق ْبُن عَ   : َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلقَاِسمِ   : أَبُو اْلقَاِسمِ  لِىِّ ْبِن َعْبِد اْلَخالِِق اْلُمَؤذِّ

ثَنَا أَيُّوُب ْبُن ُسلَْيَما  : بَْكرٍ  ُد ْبُن إِْسَماِعيَل التِّْرِمِذىُّ َحده ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن َخْنٍب أَْخبََرنَا ُمَحمه َن ُمَحمه

ثَنِى أَبُو بَْكِر ْبُن أَبِى أَُوْيٍس حَ  ثَنِى ُسلَْيَماُن ْبُن باِلٍَل َعْن يُونَُس ْبِن يَِزيَد َعِن اْبِن ْبِن باِلَل َحده ده

 ِ ثَهُ َسالُِم ْبُن َعْبِد َّللاه نْيَا بَِسْبِع َحَصيَاٍت يَُكبُِّر   : ِشهَاٍب أَنههُ َحده ِ َكاَن يَْرِمى اْلَجْمَرةَ الدُّ أَنه َعْبَد َّللاه

ُم َحتهى يُْسِهَل فَيَقُوَم ُمْستَْقبَِل اْلقِْبلَِة قِيَاًما طَِويالً فَيَْدُعو َويَْرفَُع َعلَى إِْثِر ُكلِّ َحَصاٍة ثُمه يَتَقَده 

َماِل فَيُْسِهُل فَيَقُوُم ُمْستَْقبَِل اْلقِْبلَِة قِيَاًما ُخُذ َذاَت الشِّ
طَِويالً  يََدْيِه ثُمه يَْرِمى اْلُوْسطَى َكَذلَِك فَيَأْ

هََكَذا   : ِه ثُمه يَْرِمى اْلَجْمَرةَ َذاَت اْلَعقَبَِة ِمْن بَْطِن اْلَواِدى فاَلَ يَقُِف َويَقُولُ فَيَْدُعو َويَْرفَُع يََديْ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم يَْفَعلُ     . َرأَْيُت َرُسوَل َّللاه

ِحيِح َعْن إِْسَماِعيَل ْبِن أَبِى أَُوْيٍس َعْن أَِخيِه أَبِى بَ    . ْكِر ْبِن أَبِى أَُوْيسٍ َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  ُد ْبُن   : َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه أَْحَمُد ْبُن إِْسَحاَق اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا ُمَحمه
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ْحمَ  ثَنَا ِمْسَعٌر َعْن َوبََرةَ ْبِن َعْبِد الره ثَنَا أَبُو نَُعْيٍم َحده َسأَْلُت اْبَن ُعَمَر َمتَى   : ِن قَالَ ُسلَْيَماَن َحده

ُكنها نَتََحيهُن فَإَِذا   : إَِذا َرَمى إَِماُمَك فَاْرِمْه قَاَل فَأََعْدُت َعلَْيِه اْلَمْسأَلَةَ فَقَالَ   : قَالَ   ؟ أَْرِمى اْلِجَمارَ 

   . َزالَِت الشهْمُس َرَمْينَا

ِحيِح َعْن  دٍ   . أَبِى نَُعْيمٍ َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه ثَنَا أَبُو ُمَحمه ِ ْبُن يُوُسَف األَْصبَهَانِىُّ   : َحده َعْبُد َّللاه

ثَنَا أَبُو   : إِْمالًَء َوأَبُو بَْكرٍ  أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى قَِراَءةً َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَالُوا َحده

ُد ْبُن يَ   : اْلَعبهاسِ  ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر ُمَحمه اُز َحده ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمْكَرٍم اْلبَزه ْعقُوَب ْبِن يُوُسَف َحده

ِ رضي َّللا عنه بَْيِر َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه ِ   : أَْخبََرنَا اْبُن ُجَرْيٍج َعْن أَبِى الزُّ أَنه َرُسوَل َّللاه

َل يَْوٍم ُضًحى ثُمه لَْم يَْرِم بَْعَد َذلَِك َحتهى َزالَِت الشهْمسُ صلى َّللا عليه وسلم َرَمى اْلَجْمرَ    . ةَ أَوه

ِحيِح ِمْن أَْوُجٍه َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ  أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ أَْخبََرنَا   . أَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا ُمَحمه  ِ أَبُو بَْكِر ْبُن َجْعفٍَر َحده ثَنَا َمالٌِك َعْن نَافٍِع أَنه َعْبَد َّللاه ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر َحده ُد ْبُن إِْبَراِهيَم َحده

أَنه   : َوَعْن نَافِعٍ   . الَ يَْرِمى اْلِجَماَر في أَيهاِم الثهالَثَِة َحتهى تَُزوَل الشهْمسُ   : ْبَن ُعَمَر َكاَن يَقُولُ 

ِ ْبَن ُعَمَر َكاَن يَقُِف ِعْنَد اْلَجْمَرتَْيِن األُولَيَْيِن فَيَقُِف ُوقُوفًا طَِويالً أَنه عَ   : َوَعْن نَافِعٍ  ْبَد َّللاه

َ الَ يَقُِف ِعْنَد َجْمَرِة اْلَعقَبَةِ  َ َويَُسبُِّحهُ َويَْحَمُدهُ َويَْدُعو َّللاه   : أَنه َوَعْن نَافِعٍ   : َوَعْن نَافِعٍ   . َويَُكبُِّر َّللاه

ِ ْبَن ُعَمَر َكاَن يَُكبُِّر ِعْنَد َرْمِى اْلِجَماِر ُكلهَما َرَمى بَِحَصاةٍ  أَنه     . َعْبَد َّللاه

ُد ْبُن إِْسَماعِ  ثَنَا ُمَحمه اُز َحده يَل َوأَْخبََرنَا أَبُو طَاِهٍر اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا أَبُو َحاِمِد ْبُن باِلٍَل اْلبَزه

ثَنَا الْ  قَاَم اْبُن ُعَمَر ِحيَن   : ُمَحاِربِىُّ َعْن إِْسَماِعيَل ْبِن أَبِى َخالٍِد َعْن َوبََرةَ قَالَ األَْحَمِسىُّ َحده

   . َرَمى اْلَجْمَرةَ َعْن يََساِرهَا نَْحَو َما لَْو ِشْئَت قََرْأَت ُسوَرةَ اْلبَقََرةِ 

ينَا َعْن أَبِى ِمْجلٍَز في َحَزِر قِيَاِم اْبِن ُعَمَر قَالَ  فََكاَن قَْدَر قَِراَءِة ُسوَرِة يُوُسَف َوَعِن   : َوُروِّ

ينَا َعْن َعطَاِء ْبِن أَبِى َربَاحٍ   : اْبِن َعبهاسٍ  أَنه   : أَنههُ َكاَن يَقُوُم بِقَْدِر قَِراَءِة ُسوَرٍة ِمَن اْلِمئِيَن َوُروِّ

ينَا َعِن اْبِن َمْسُعوٍد   . اهَُماالنبي صلى َّللا عليه وسلم َكاَن يَْعلُو في اْلَجْمَرتَْيِن إَِذا َرمَ  َوُروِّ

ُ تََعالَى َعْنهُ أَنههُ  ينَا َعْن ُعَمَر َرِضَى َّللاه  َمْرفُوًعا في َرْمِى َجْمَرِة اْلَعقَبَِة ِمْن بَْطِن اْلَواِدى َوُروِّ

   . الَ تَْرِمى اْلَجْمَرةَ َحتهى يَِميَل النههَارُ   : قَالَ 

  َدِد َما َرَمىَمْن َشكه في عَ   : باب

ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُمَحمه  فهاُر َحده ٍد أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

ثَنَا ُسلَْيَماُن التهْيِمىُّ َعنْ  اُد ْبُن َسلََمةَ َحده ثَنَا َحمه ثَنَا َشْيبَاُن َحده أَبِى ِمْجلٍَز أَنه َرُجالً  اْلِحنهائِىُّ َحده

ُجَل   : قَالَ   . إِنِّى َرَمْيُت اْلَجْمَرةَ َولَْم أَْدِر َرَمْيُت ِست ًا أَْو َسْبًعا  : َسأََل اْبَن ُعَمَر فَقَالَ  اْئِت َذاَك الره

ا أَنَا لَْو فََعْلُت ف  : يُِريُد َعلِي ًا رضي َّللا عنه فََذهََب فََسأَلَهُ فَقَالَ  الَةَ أَمه   . ي َصالَتِى ألََعْدُت الصه

   . َصَدَق أَْو أَْحَسنَ   : فََجاَء فَأَْخبََرهُ بَِذلَِك فَقَالَ 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n97&p1#TOP


240 

 

ْيخُ  ْمِى يُِعيُد   : قَاَل الشه ُ أَْعلَُم ألََعْدُت اْلَمْشُكوَك في فِْعلِِه َكَذلَِك في الره َوَكأَنههُ أََراَد َوَّللاه

الَِة َحِديُث أَبِى َسِعيٍد َوَغْيِرِه َعِن النبي صلى اْلَمْشُكوَك في َرْميِِه َوقَْد  َمَضى في ِكتَاِب الصه

ِ التهْوفِيقُ  َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن أَْخبََرنَا   . َّللا عليه وسلم فِى اْلبِنَاِء َعلَى اْليَقِيِن َوبِاّلِله

ثَنَا َعْبدُ  ثَنَا ُسْفيَاُن ْبُن  أَبُو اْلَحَسِن اْلِمْصِرىُّ َحده ثَنَا اْلفِْريَابِىُّ َحده ِد ْبِن أَبِى َمْريََم َحده ِ ْبُن ُمَحمه َّللاه

يُْطِعُم لُْقَمةً قَاَل   : ُسئَِل طَاُوٌس َعْن َرُجٍل تََرَك َحَصاةً قَالَ   : ُعيَْينَةَ َعِن اْبِن أَبِى نَِجيٍح قَالَ 

ْحَمنفََذَكْرُت َذلَِك لُِمَجاِهٍد فَقَاَل أَ  َرَجْعنَا   : لَْم يَْسَمْع قَْوَل َسْعٍد قَاَل َسْعُد ْبُن َمالِكٍ   : بُو َعْبِد الره

ِ صلى َّللا عليه وسلم فَِمنها َمْن يَقُولُ  ِة َرُسوِل َّللاه   : َرَمْيُت بِِستٍّ َوِمنها َمْن يَقُولُ   : في َحجه

   . لَى بَْعضٍ َرَمْيُت بَِسْبٍع فَلَْم يَِعْب َذاَك بَْعُضنَا عَ 

ْمِى َعْن َوْقتِِه َحتهى يُْمِسىَ   : باب   تَأِْخيِر الره

ثَنَا أَبُو اْلَحَسنِ  دٍ   : َحده ُ أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه ُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن َداُوَد اْلَعلَِوىُّ َرِحَمهُ َّللاه ِ   : ُمَحمه َعْبُد َّللاه

ِد ْبِن ُشَعْيٍب اْلبَزْ  ثَنِى ْبُن ُمَحمه ثَنِى أَبِى َحده ِ َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َحْفِص ْبِن َعْبِد َّللاه َمْهَرانِىُّ َحده

اِء َعْن ِعْكِرَمةَ َعِن اْبِن َعبهاٍس أَنههُ قَالَ  َسأََل َرُجٌل َرُسوَل   : إِْبَراِهيُم ْبُن طَْهَماَن َعْن َخالٍِد اْلَحذه

ِ صلى َّللا عليه وسلم فَقَالَ  إِنِّى   : فَقَاَل اآلَخرُ   . الَ َحَرجَ   : إِنِّى َحلَْقُت قَْبَل أَْن أَْذبََح فَقَالَ   : َّللاه

َولَْم   . الَ َحَرجَ   : فََما َعلِْمتُهُ ُسئَِل َعْن َشْىٍء يَْوَمئٍِذ إاِله قَالَ   . الَ َحَرجَ   : َرَمْيُت بَْعَد َما أَْمَسْيُت قَالَ 

أَْخَرَجهُ الْبَُخاِرىُّ ِمْن َحِديِث يَِزيَد ْبِن ُزَرْيٍع َوَغْيِرِه َعْن َخالٍِد   . فهاَرةِ يَأُْمْر بَِشْىٍء ِمَن اْلكَ 

اءِ  ِد ْبِن اْلَحَسِن اْلِمْهَرَجانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ   : أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمدَ   . اْلَحذه ِ ْبُن ُمَحمه ُد   : َعْبُد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا َمالٌِك َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن نَافِ  ْبُن َجْعفَرٍ  ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر َحده ُد ْبُن إِْبَراِهيَم اْلَعْبِدىُّ َحده ثَنَا ُمَحمه ٍع َحده

 ِ ِ ْبِن ُعَمَر َعْن أَبِيِه َعِن اْبنَِة أٍَخ لَِصفِيهةَ بِْنِت أَبِى ُعبَْيٍد اْمَرأَِة َعْبِد َّللاه   : ِن ُعَمرَ بْ َمْولَى َعْبِد َّللاه

ْوِم أَنههَا نَفَِسْت بِاْلُمْزَدلِفَِة فَتََخلهفَْت ِهَى َوَصفِيهةُ َحتهى أَتَتَا ِمنًى بَْعَد أَْن َغَربَِت الشهْمُس ِمْن يَ 

ِ ْبُن ُعَمَر أَْن تَْرِميَا اْلَجْمَرةَ ِحيَن قَِدَمتَا َولَْم يََر َعلَيْ  َوأَْخبََرنَا   . ِهَما َشْيئًاالنهْحِر فَأََمَرهَُما َعْبُد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب   : أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ْحَمِن ْبُن َمْهِدىٍّ َعْن َعْبِد  ثَنَا َعْبُد الره ثَنَا هَاُروُن ْبُن ُسلَْيَماَن َحده ِ ْبِن ُعَمَر َعْن نَافٍِع َعِن َحده َّللاه

َمْن نَِسَى أَيهاَم اْلِجَماِر أَْو قَاَل َرْمَى اْلِجَماِر إِلَى اللهْيِل فاَلَ يَْرِمى َحتهى تَُزوَل   : اْبِن ُعَمَر قَالَ 

   . الشهْمُس ِمَن اْلَغدِ 

ْوِرىُّ َعْن َرُجٍل َعْن نَافِعٍ قَاَل قَاَل ابْ 
إَِذا نَِسيَت َرْمَى اْلَجْمَرِة يَْوَم النهْحِر   : ُن ُعَمرَ َوَرَواهُ الثه

يَُكوَن  إِلَى اللهْيِل فَاْرِمهَا بِاللهْيِل َوإَِذا َكاَن ِمَن اْلَغِد فَنَِسيَت اْلِجَماَر َحتهى اللهْيِل فاَلَ تَْرِمِه َحتهى

لَ  لَ  ِمَن اْلَغِد ِعْنَد َزَواِل الشهْمِس ثُمه اْرِم األَوه    . فَاألَوه

ِل   : باب ْخَصِة لِِرَعاِء اإِلبِِل في تَأِْخيِر َرْمِى اْلَغِد ِمْن يَْوِم النهْحِر إِلَى يَْوِم النهْفِر األَوه الرُّ

  َوتَْرِك اْلبَْيتُوتَِة بِِمنًى
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ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ أَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق َوأَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن اْلقَ    : اِضى قَاالَ َحده

ِ ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا ُمَحمه َمالُِك  ُمَحمه

ُد ْبُن إِْبَراِهيَم ْبُن أَنٍَس َوأَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو  ثَنَا ُمَحمه بَْكِر ْبُن َجْعفٍَر َحده

ِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم عَ  ِ ْبِن أَبِى بَْكِر ْبِن ُمَحمه ثَنَا َمالٌِك َعْن َعْبِد َّللاه ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر َحده ْن أَبِيِه َحده

اِح ْبَن َعاِصِم ْبِن َعِدىٍّ أَْخبََرهُ  أَْرَخَص لِِرَعاِء اإِلبِِل في  ) أَنه َرُسوَل   : َعْن أَبِيهِ  أَنه أَبَا اْلبَده

 النهْفِر َوفِى اْلبَْيتُوتَِة يَْرُموَن يَْوَم النهْحِر ثُمه يَْرُموَن اْلَغَد أَْو ِمْن بَْعِد اْلَغِد لِيَْوَمْيِن ثُمه يَْرُموَن يَْومَ 

اِح أَ  ِ صلى ِرَوايَِة اْبِن َوْهٍب أَنه أَبَا اْلبَده ْخبََرهُ َعْن أَبِيِه َعاِصِم ْبِن َعِدىٍّ أَْخبََرهُ َعْن َرُسوِل َّللاه

ُد   : َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْينِ   : َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْينِ   . َّللا عليه وسلم أَنههُ أَْرَخَص فََذَكَرهُ بِنَْحِوهِ  ُمَحمه

ِد ْبِن الْ  ِ ْبُن َجْعفَِر ْبِن ُدُرْستَُوْيِه ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن ُمَحمه فَْضِل الْقَطهاُن بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه

ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن اْلَخلِيِل أَْخبََرنَا اْبُن أَبِى َزائَِدةَ أَْخبََرنَا ابْ  ثَنَا يَْعقُوُب ْبُن ُسْفيَاَن َحده ُن ُجَرْيٍج َحده

ُد ْبُن  ثَنَا ُمَحمه أَنه النبي صلى َّللا   : أَبِى بَْكٍر َعْن أَبِيِه َعْن أَبِى اْلبَدهاِح َعْن َعاِصِم ْبِن َعِدىٍّ َحده

َعاِء أَْن يَتََعاقَبُوا فَيَْرُموا يَْوَم النهْحِر ثُمه يََدُعوا يَْوًما َولَْيلَةً ثُمه يَْرُموا َص لِلرِّ  عليه وسلم َرخه

ثَنَا َوأَْخبََرنَا أَبُو   . اْلَغدَ  ٌد َحده ثَنَا ُمَسده ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ُد ْبُن بَْكٍر َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه َعلِىٍّ الرُّ

اِح ْبِن َعِدىٍّ َعْن أَبِيهِ  ٍد َعْن أَبِيِهَما َعْن أَبِى اْلبَده ِ ْبِن أَبِى بَْكٍر َوُمَحمه أَنه   : ُسْفيَاُن َعْن َعْبِد َّللاه

َعاِء أَْن يَْرُموا يَْوًما َويََدُعوا يَْوًما هََكَذا قَاَل اْبُن النبي  َص لِلرِّ صلى َّللا عليه وسلم َرخه

   . ُعيَْينَةَ 

اِح إِلَ  ِ ْبِن أَبِى بَْكٍر َوَكأَنههَُما نََسبَا أَبَا اْلبَده ِه َوأَبُ َوَكَذلَِك قَالَهُ َرْوُح ْبُن اْلقَاِسِم َعْن َعْبِد َّللاه وهُ ى َجدِّ

   . َعاِصُم ْبُن َعِدىٍّ 

ْخَصِة في أَْن يََدُعوا نَهَاًرا َويَْرُموا لَْيالً إِْن َشاُءوا  : باب   الرُّ

ثَنَا أَبُو   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َوأَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق قَاالَ َحده

ِ ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب ُمَحمه   : اْلَعبهاسِ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا ُمَحمه

َص   : أَْخبََرنِى اْبُن ُجَرْيٍج َعْن َعطَاِء ْبِن أَبِى َربَاحٍ  ِ صلى َّللا عليه وسلم َرخه أَنه َرُسوَل َّللاه

َوأَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر َوأَبُو َوأَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر َوأَبُو َزَكِريها   . َماَر بِاللهْيلِ لِِرَعاِء اإِلبِِل أَْن يَْرُموا اْلجِ 

ٌد أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى ُعَمُر ْبُن قَْيٍس َعْن َعطَاءِ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس أَْخبََرنَا ُمَحمه  ْبِن قَاالَ َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلمأَبِى َربَاٍح قَاَل سَ  اِعى  )   : ِمْعُت اْبَن َعبهاٍس يَقُوُل قَاَل َرُسوُل َّللاه الره

َوبِهََذا اإِلْسنَاِد أَْخبََرنَا اْبُن َوبِهََذا اإِلْسنَاِد أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب   . يَْرِمى بِاللهْيِل َويَْرَعى بِالنههَارِ 

ِد ْبِن إِْبَراِهيَم َعْن أَبِى َسلََمةَ ْبِن َعْبِد أَْخبََرنِى يَْحيَى ْبُن أَيُّوَب عَ  ْن ُعَماَرةَ ْبِن َغِزيهةَ َعْن ُمَحمه

ْحَمِن َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم ِمْثلَهُ     . الره

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ثَ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُد ْبُن إِْسَحاَق ُمَحمه نَا ُمَحمه

ِ َعْن نَافٍِع عَ  ثَنَا ُمْسلُِم ْبُن َخالٍِد َعْن ُعبَْيِد َّللاه اٍد َحده ثَنَا َعْبُد األَْعلَى ْبُن َحمه َغانِىُّ َحده ِن اْبِن الصه

َعاِء أَْن يَْرُموا بِاللهْيلِ   : ُعَمرَ  َص لِلرِّ    . أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم َرخه
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  ُخْطبَِة اإِلَماِم بِِمنًى أَْوَسطَ أَيهاِم التهْشِريقِ   : باب

ُد بْ  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ُد ْبُن بَْكٍر َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه ُن اْلَعالَِء أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ

ثَنَا اْبُن اْلُمبَاَرِك َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ  نَافٍِع َعِن اْبِن أَبِى نَِجيٍح َعْن أَبِيِه َعْن َرُجلَْيِن ِمْن بَنِى  َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم يَْخطُُب بَْيَن أَْوَسِط أَيهاِم التهْشِريِق َونَْحُن ِعْنَد   : بَْكٍر قَاالَ  َرأَْينَا َرُسوَل َّللاه

ِ صلى َّللا علي أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن   . ه وسلم الهتِى َخطََب بِِمنًىَراِحلَتِِه َوِهَى ُخْطبَةُ َرُسوِل َّللاه

ثَنَا أَبُو ُمْسلِمٍ  فهاُر َحده ِ ح   : أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه إِْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد َّللاه

  : ُعَمَر ْبِن قَتَاَدةَ النُّْعَمانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبنِ   : َوأَْخبََرنَا أَبُو نَْصرٍ 

لَِمىُّ أَْخبََرنَا أَبُو ُمْسلِمٍ  ثَنَا أَبُو َعاِصٍم   : إِْسَماِعيُل ْبُن نَُجْيٍد السُّ ِ اْلبَْصِرىُّ َحده إِْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد َّللاه

ْحَمِن ْبِن حِ  اُء بِْنُت نَْبهَاَن َوَكانَْت َربهةَ بَْيٍت َعْن َربِيَعةَ ْبِن َعْبِد الره ثَْتنِى َسره ْصٍن اْلَغنَِوىِّ َحده

ِة اْلَوَداعِ  ِ صلى َّللا عليه وسلم يَقُوُل في َحجه هَْل   : في اْلَجاِهلِيهِة قَالَْت َسِمْعُت َرُسوَل َّللاه

ُءوِس قَالُوا قَاَل َوهَُو اْليَْوُم الهِذى  .  ؟ تَْدُروَن أَىُّ يَْوٍم هََذا ُ َوَرُسولُهُ أَْعلَُم   : يَْدُعوَن يَْوَم الرُّ َّللاه

ُ َوَرُسولُهُ أَْعلَمُ   : قَالُوا  .  ؟ هََذا أَْوَسطُ أَيهاِم التهْشِريِق هَْل تَْدُروَن أَىُّ بَلٍَد هََذا  : قَالَ  هََذا   : قَالَ   . َّللاه

نِّى الَ أَْدِرى لََعلِّى الَ أَْلقَاُكْم بَْعَد هََذا أاَلَ َوإِنه ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم إِ   : ثُمه قَالَ   . اْلَمْشَعُر اْلَحَرامُ 

َعْن َوأَْعَراَضُكْم َعلَْيُكْم َحَراٌم َكُحْرَمِة يَْوِمُكْم هََذا في بَلَِدُكْم هََذا َحتهى تَْلقَْوا َربهُكْم فَيَْسأَلَُكْم 

ا قَِدْمنَا اْلَمِدينَةَ لَْم يَْلبَْث إاِله قَلِيالً َحتهى   . ْغ أَْدنَاُكْم أَْقَصاُكْم أاَلَ هَْل بَلهْغتُ أَْعَمالُِكْم أاَلَ فَْليُْبلِ  فَلَمه

   . َماتَ 

اٍر َعْن أَبِى َعاِصٍم بِهََذا اإِلْسنَاِد َوقَاَل قَالَتْ  ُد ْبُن بَشه ِ صلى َّللا  : َوَرَواهُ ُمَحمه  َخطَبَنَا َرُسوُل َّللاه

ُءوسِ     . عليه وسلم يَْوَم الرُّ

دٍ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو ُمَحمه ثَنَا أَبُو   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ْحَمِن ْبُن أَبِى َحاِمٍد الُْمْقِرُئ قَاالَ َحده َعْبُد الره

ثَنَا أَبُو َعلِىٍّ   : اْلَعبهاسِ  ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ثَنَا َزْيُد اْلَحَسُن ْبُن   : ُمَحمه إِْسَحاَق ْبِن يَِزيَد اْلَعطهاُر َحده

بَِذىُّ أَْخبََرنِى َصَدقَةُ ْبُن يََساٍر َعِن اْبِن ُعَمَر رضي  ْبُن اْلُحبَاِب أَْخبََرنِى ُموَسى ْبُن ُعبَْيَدةَ الره

وَرةُ   : َّللا عنهَما قَالَ  ِ َوا ) أُْنِزلَْت هَِذِه السُّ ِ صلى َّللا   ( ْلفَْتحُ إَِذا َجاَء نَْصُر َّللاه َعلَى َرُسوِل َّللاه

عليه وسلم فِى َوَسِط أَيهاِم التهْشِريِق َوَعَرَف أَنههُ اْلَوَداُع فَأََمَر بَِراِحلَتِِه اْلقَْصَواِء فَُرِحلَْت لَهُ 

   . َذَكَر اْلَحِديَث في ُخْطبَتِهِ فَ   . يَا أَيُّهَا النهاسُ   : فََرِكَب فََوقََف بِاْلَعقَبَِة َواْجتََمَع النهاُس فَقَالَ 

َل في يَْوَمْيِن بَْعَد يَْوِم النهْحرِ   : باب   َمْن تََعجه

ُ أَْخبََرنَا أَبُو اْلفَْضلِ  ثَنَا   : أَْخبََرنَا أَبُو طَاِهٍر اْلفَقِيهُ َرِحَمهُ َّللاه ِد ْبِن قُوِهيَاَر َحده اْلَعبهاُس ْبُن ُمَحمه

ُد ْبُن َعبْ  ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن بَُكْيِر ْبِن َعطَاٍء َعْن َعْبِد ُمَحمه ِد اْلَوههاِب أَْخبََرنَا يَْعلَى ْبُن ُعبَْيٍد َحده

يلِىِّ قَالَ  ْحَمِن ْبِن يَْعُمَر الدِّ ِ صلى َّللا عليه وسلم َواقِفًا بَِعَرفَاٍت فَأَْقبََل   : الره َرأَْيُت َرُسوَل َّللاه

ْبِح   : ٍد فََسأَلُوهُ َعِن اْلَحجِّ فَقَالَ أُنَاٌس ِمْن أَْهِل نَجْ  اْلَحجُّ يَْوَم َعَرفَةَ َمْن أَْدَرَك قَْبَل َصالَِة الصُّ
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َل في يَْوَمْيِن فاَلَ إِْثَم َعلَْيِه  َر فَقَْد أَْدَرَك اْلَحجه أَيهاُم ِمنًى ثاَلَثَةُ أَيهاِم التهْشِريِق فََمْن تََعجه َوَمْن تَأَخه

   . َم َعلَْيهِ فاَلَ إِثْ 

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َحده ُد ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا َحبهاُن ْبُن ِهالٍَل َعْن َعْبِد الَْواِحِد بْ  ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن َمْرُزوٍق َحده ثَنَا يَْعقُوَب َحده ِن ِزيَاٍد َحده

اُك َعِن اْبِن َعبهاٍس يَْعنِى في قَْولِِه  حه ثَنَا الضه َؤاِسىُّ َحده ْحَمِن الرُّ َل  ) قَُداَمةُ ْبُن َعْبِد الره فََمْن تََعجه

َر فاَلَ إِْثَم َعلَْيهِ  َل   : قَالَ   ( في يَْوَمْيِن فاَلَ إِْثَم َعلَْيِه َوَمْن تَأَخه في يَْوَمْيِن ُغفَِر لَهُ َوَمْن َمْن تََعجه

َر إِلَى ثاَلَثَِة أَيهاٍم ُغفَِر لَهُ  اِد ْبِن   . تَأَخه ثَنَا َحبهاُن ْبُن ِهالٍَل َعْن َحمه ثَنَا َحبهاُن ْبُن قَاَل َوَحده قَاَل َوَحده

َل في يَْوَمْيِن  ) ا َسلََمةَ َعْن َعلِىِّ ْبِن َزْيٍد َعِن اْلَحَسِن َعِن اْبِن ُعَمَر رضي َّللا عنهمَ  فََمْن تََعجه

   . قَاَل َرَجَع َمْغفُوًرا لَهُ أَْو قَاَل ُغفَِر لَهُ   ( فاَلَ إِْثَم َعلَْيهِ 

ِل بِِمنًى أَقَاَم َحتهى يَْرِمَى اْلِجَماَر يَْوَم   : باب َمْن َغَربَْت لَهُ الشهْمُس يَْوَم النهفَِر األَوه

وَ    الِ الثهالِِث بَْعَد الزه

ثَنَا   : أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمدَ  ِد ْبِن اْلَحَسِن أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن َجْعفٍَر اْلُمَزكِّى َحده ِ ْبُن ُمَحمه َعْبُد َّللاه

 ِ ثَنَا َمالٌِك َعْن نَافٍِع أَنه َعْبَد َّللاه ثَنَا يَْحيَى ْبُن بَُكْيٍر َحده ُد ْبُن إِْبَراِهيَم َحده ْبَن ُعَمَر َكاَن  ُمَحمه

َمْن َغَربَْت َعلَْيِه الشهْمُس َوهَُو بِِمنًى ِمْن أَْوَسِط أَيهاِم التهْشِريِق فاَلَ يَْنفَِرنه َحتهى يَْرِمَى   : يَقُولُ 

   . اْلِجَماَر ِمَن اْلَغدِ 

ِ ْبِن ُعَمَر َعْن نَافٍِع َعِن اْبنِ  ُعَمَر قَاَل قَاَل ُعَمُر رضي َّللا عنه  َوَرَواهُ الثهْوِرىُّ َعْن ُعبَْيِد َّللاه

   . فََذَكَر َمْعنَاهُ 

ِ َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمَر َمْرفُوًعا َوَرْفُعهُ َضِعيفٌ     . َوُرِوَى َذلَِك َعِن اْبِن اْلُمبَاَرِك َعْن ُعبَْيِد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ وَ   . َوهَُو قَْوُل اْلَحَسِن َوَجابِِر ْبِن َزْيٍد َوالنهْخِعىِّ  ِ اْلَحافِظُ َحده   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا طَْلَحةُ َعْن عَ  ُد ْبُن ُعبَْيٍد َحده ثَنَا ُمَحمه ٍد َحده ثَنَا اْلَعبهاُس ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ِ ْبِن ُمَحمه ْبِد َّللاه

إَِذا اْنتَفََح النههَاُر ِمْن يَْوِم النهْفِر اآلِخِر فَقَْد   : رضي َّللا عنهَما قَالَ أَبِى ُملَْيَكةَ َعِن اْبِن َعبهاٍس 

َدرُ  ْمُى َوالصه    . طَْلَحةُ ْبُن َعْمٍرو اْلَمكِّىُّ َضِعيفٌ   { ج }   . َحله الره

ْمِى َحتهى يَْذهََب أَيهاُم ِمنًى  : باب   َمْن تََرَك َشْيئًا ِمَن الره

ُد ْبُن إِْبَراِهيمَ أَْخبَرَ  ثَنَا ُمَحمه  نَا أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن َجْعفٍَر اْلُمَزكِّى َحده

 ِ ثَنَا َمالٌِك َعْن أَيُّوَب ْبِن أَبِى تَِميَمةَ َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر أَنه َعْبَد َّللاه ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر َحده ْبَن  َحده
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الَ أَْدِرى قَاَل تََرَك أَْم   : قَاَل َمالِكٌ   . َمْن نَِسَى ِمْن نُُسِكِه َشْيئًا أَْو تََرَكهُ فَْليُْهِرْق َدًما  : َعبهاٍس قَالَ 

   . نَِسىَ 

ْيُخ َوَكَذلَِك َرَواهُ الثهْوِرىُّ َعْن أَيُّوبَ  ِكِه فَْليُْهِرْق لَهُ َدًما َمْن تََرَك أَْو نَِسَى َشْيئًا ِمْن نُسُ   : قَاَل الشه

ينَا َعْن َعطَاِء ْبِن أَبِى َربَاٍح أَنههُ قَالَ  َمْن نَِسَى َجْمَرةً َواِحَدةً أَِو   : َكأَنههُ قَالَهَُما َجِميًعا َوُروِّ

   . اْلِجَماَر ُكلههَا َحتهى يَْذهََب أَيهاُم التهْشِريِق فََدٌم َواِحٌد يَْجِزيهِ 

ةَ لَيَالَِى ِمنًىالَ   : باب   ُرْخَصةَ في اْلبَْيتُوتَِة بَِمكه

ثَنَا أَبُو بَ  ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن َداَسةَ َحده ْكِر ْبُن أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ

ثَنَا يَْحيَى َعِن اْبِن ُجَرْيٍج قَالَ  أَْخبََرنِى َحِريٌز أَْو أَبُو َحِريٍز قَاَل أَبُو بَْكٍر هََذا  َخالهٍد اْلبَاِهلِىُّ َحده

وٍخ يَْسأَُل اْبَن ُعَمَر قَالَ  ْحَمِن ْبَن فَرُّ إِنها نَْبتَاُع أَْو قَاَل   : ِمْن يَْحيَى يَْعنِى الشهكه أَنههُ َسِمَع َعْبَد الره

ةَ فَيَبِيُت َعلَى اْلَماِل فَقَالَ نَتَبَايَُع بِأَْمَواِل النهاس فَيَأْتِى أََحُدنَا مَ  ِ صلى َّللا عليه   : كه ا َرُسوُل َّللاه أَمه

َوأَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ َوأَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد   . وسلم فَبَاَت أَْو قَاَل قَْد بَاَت بِِمنًى َوظَله 

ثَنَا َمالٌِك  اْلِمْهَرَجانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبنُ  ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر َحده ُد ْبُن إِْبَراِهيَم َحده ثَنَا ُمَحمه َجْعفٍَر َحده

ِ ْبُن ُعَمَر قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه الَ يَبِيتَنه أََحٌد   : َعْن نَافٍِع أَنههُ قَاَل قَاَل َعْبُد َّللاه

   . َوَراِء اْلَعقَبَةِ  ِمَن اْلَحاجِّ لَيَالَِى ِمنًى ِمنْ 

ةَ لَيَالَِى ِمنًى  : باب قَايَِة في الَْمبِيِت بَِمكه ْخَصِة ألَْهِل السِّ   الرُّ

ِ ْبُن َجْعفَِر ْبِن ُدُرْستُوَ  ثَنَا أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن اْلفَْضِل الْقَطهاُن بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه ْيِه َحده

ِ ح وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد يَْعقُو ثَنَا أَنَُس ْبُن ِعيَاٍض َعْن ُعبَْيِد َّللاه ثَنَا اْلُحَمْيِدىُّ َحده ُب ْبُن ُسْفيَاَن َحده

 ِ ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ اْلَحافِظُ َحده ِد ْبِن يَحْ   : َّللاه ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب إِْمالًَء َحده يَى ُمَحمه

ِ عَ  ثَنَا ُعبَْيُد َّللاه ثَنَا أَبُو أَُساَمةَ َواْبُن نَُمْيٍر قَاالَ َحده ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن أَبِى َشْيبَةَ َحده ْن نَافٍِع َعِن َحده

ِ صلى َّللا ع  : اْبِن ُعَمرَ  ليه أَنه اْلَعبهاَس ْبَن َعْبِد اْلُمطهلِِب رضي َّللا عنه اْستَأَْذَن َرُسوَل َّللاه

ةَ لَيَالَِى ِمنًى ِمْن أَْجِل ِسقَايَتِِه فَأَِذَن لَهُ     . وسلم أَْن يَبِيَت بَِمكه

 ِ ِد ْبِن َعْبِد َّللاه ِحيِح َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن أَبِى َشْيبَةَ َوَرَواهُ اْلبَُخاِرىُّ َعْن ُمَحمه  َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

  . بََعهُ أَبُو أَُساَمةَ َوأَبُو َضْمَرةَ يَْعنِى أَنََس ْبَن ِعيَاٍض َوَغْيُرهَُماْبِن نَُمْيٍر َعْن أَبِيِه قَاَل َوتَا

ِ َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمرَ  أَنه   : َوَرَواهُ ِعيَسى ْبُن يُونَُس َوَرَواهُ ِعيَسى ْبُن يُونَُس َعْن ُعبَْيِد َّللاه

َص لِْلعَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم َرخه ةَ لَيَالَِى ِمنًى َرُسوَل َّللاه بهاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطهلِِب أَْن يَبِيَت بَِمكه

ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َسْهٍل   . ِمْن أَْجِل ِسقَايَتِهِ  ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا ُمَحمه أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا إِْسَحاُق ْبُن إِْبَراِهيَم أَخْ     . بََرنَا ِعيَسى ْبُن يُونَُس فََذَكَرهُ َحده
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ِد ْبِن ُعبَْيِد ْبِن َمْيُموٍن َعْن ِعيَسى وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن  ِحيِح َعْن ُمَحمه َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

   . إِْسَحاَق ْبِن إِْبَراِهيمَ 

ْمىِ   : باب   َما َجاَء في بَْدِء الره

 ِ ثَنَا أَبُو َجْعفَرٍ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ   :  اْلَحافِظُ َحده ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن َصالِِح ْبِن هَانٍِئ َحده   : ُمَحمه

ثَنِى إِْبَراِهيُم ْبُن طَْهَمانَ  ِ َحده ثَنَا َحْفُص ْبُن َعْبِد َّللاه ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن أَنٍَس اْلقَُرِشىُّ َحده ثَنَا  ُمَحمه َحده

ِ َعْن َسالِِم ْبِن أَبِى اْلَجْعِد َعِن اْبِن َعبهاٍس َرفََعهُ قَالَ ا ا أَتَى إِْبَراِهيُم   : ْلَحَسُن ْبُن ُعبَْيِد َّللاه لَمه

ْيطَاُن ِعْنَد َجْمَرِة اْلَعقَبَِة فََرَماهُ بَِسْبِع َحصَ  ِ َعلَْيِه السهالَُم اْلَمنَاِسَك َعَرَض لَهُ الشه اٍت يَ َخلِيُل َّللاه

َحتهى َساَخ في األَْرِض ثُمه َعَرَض لَهُ ِعْنَد اْلَجْمَرِة الثهانِيَِة فََرَماهُ بَِسْبِع َحَصيَاٍت َحتهى َساَخ 

  . في األَْرِض ثُمه َعْرَض لَهُ في اْلَجْمَرِة الثهالِثَِة فََرَماهُ بَِسْبِع َحَصيَاٍت َحتهى َساَخ في األَْرضِ 

لةَ أَبِيُكْم تَتهبُِعونَ   : رضي َّللا عنه قَاَل اْبُن َعبهاسٍ  ََ ْيطَاَن تَْرُجُموَن َومِّ َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد   . الشه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا اْلفَْضُل ْبُن َعْبِد اْلَجبهاِر ح   : َّللاه ُد ْبُن أَْحَمَد اْلَمْحبُوبِىُّ َحده ُمَحمه

ثَنَا   : أَبُو اْلَعبهاسِ  َوأَْخبََرنَا اُل قَاالَ َحده ِ ْبُن َعلِىٍّ اْلَغزه ثَنَا َعْبُد َّللاه يهاِرىُّ َحده اْلقَاِسُم ْبُن اْلقَاِسِم السه

ائِِب َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر َعِن  ثَنَا أَبُو َحْمَزةَ َعْن َعطَاِء ْبِن السه َعلِىُّ ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َشقِيٍق َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم فََذهََب بِِه   : اْبِن َعبهاٍس قَالَ  َجاَء ِجْبِريُل َعلَْيِه السهالَُم إِلَى َرُسوِل َّللاه

فَاٍت فَنَبََغ لِيُِريَهُ اْلَمنَاِسَك فَاْنفََرَج لَهُ ثَبِيٌر فََدَخَل ِمنًى فَأََراهُ اْلِجَماَر ثُمه أََراهُ َجْمًعا ثُمه أََراهُ َعرَ 

ْيطَاُن لِلنبي صلى َّللا عليه وسلم ِعْنَد اْلَجْمَرِة فََرَماهُ بَِسْبِع َحَصيَاٍت َحتهى َساَخ ثُمه نَبََغ لَهُ ا لشه

ْبِع في اْلَجْمَرِة الثهانِيَِة فََرَماهُ بَِسْبِع َحَصيَاٍت َحتهى َساَخ ثُمه نَبََغ لَهُ في َجْمَرِة اْلَعقَبَِة فََرَماهُ بِسَ 

   . َحتهى َساَخ فََذهَبَ  َحَصيَاتٍ 

ائِبِ  َد بِِه هََكَذا َعطَاُء ْبُن السه أَْخبََرنَا   . َوَكَذلَِك ُرِوَى َعْن َعْبَداَن ْبِن ُعْثَماَن َعْن أَبِى َحْمَزةَ تَفَره

ِ ْبُن َجْعفٍَر َحده   : أَبُو بَْكرٍ  ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن فُوَرَك أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه ثَنَا ُمَحمه ثَنَا يُونُُس ْبُن َحبِيٍب َحده

اُد ْبُن َسلََمةَ َعْن أَبِى َعاِصٍم اْلَغنَِوىِّ َعْن أَبِى الطُّفَْيِل قَاَل قُْلُت اِلْبِن  ثَنَا َحمه أَبُو َداُوَد َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم طَاَف َعلَى بَِعيٍر بِ   : َعبهاسٍ  اْلبَْيِت َوأَنههُ ُسنهةٌ يَْزُعُم قَْوُمَك أَنه َرُسوَل َّللاه

َصَدقُوا طَاَف َعلَى بَِعيٍر َولَْيَس بُِسنهٍة إِنه   : قَالَ   ؟ َما َصَدقُوا َوَكَذبُوا  : َصَدقُوا َوَكَذبُوا قُْلتُ   : قَالَ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم َكاَن الَ يُْصَرُف النهاُس َعْنهُ َوالَ يُْدفَُع فَطَاَف َعلَى اْلبَِعيِر  َرُسوَل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَْد   : قُْلتُ   . َحتهى يَْسَمُعوا َكالََمهُ َوالَ تَنَالَهُ أَْيِديِهمْ  يَْزُعُموَن أَنه َرُسوَل َّللاه

َصَدقُوا قَْد   : قَالَ   ؟ َما َصَدقُوا َوَكَذبُوا  : َصَدقُوا َوَكَذبُوا قُْلتُ   : قَالَ   . َرَمَل بِاْلبَْيِت َوأَنه َذلَِك ُسنهةٌ 

ًدا َوأَْصَحابَهُ َحتهى يَُموتُوا َمْوَت النهَغفِ   َرَمَل َوَكَذبُوا لَْيَسْت بُِسنهٍة إِنه قَُرْيًشا قَالَْت ُدُعوا ُمَحمه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َعلَى أَْن يَِجيئُوا ِمَن اْلَعاِم اْلُمْقبِِل فَيُقِيُموا ا َصالَُحوا َرُسوَل َّللاه ةَ  فَلَمه بَِمكه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َوأَْصَحابُهُ َواْلُمْشِرُكوَن ِمْن قِبَِل قَُعْيقَِعاَن قَالَ   ثاَلَثَةَ أَيهاٍم فَقَِدَم َرُسوُل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم   : َولَْيَس بُِسنهٍة قُْلتُ   . اْرُملُوا  : ألَْصَحابِهِ  قَْد َويَْزُعُم قَْوُمَك أَنه َرُسوَل َّللاه

فَا َواْلَمْرَوِة َوأَنه َذلَِك ُسنهةٌ قَالَ  ا أُِرَى   : َسَعى بَْيَن الصه َصَدقُوا إِنه إِْبَراِهيَم َعلَْيِه السهالَُم لَمه

َق بِِه اْلَمنَاِسَك َعَرَض لَهُ َشْيطَاٌن ِعْنَد الَْمْسَعى فََسابَقَهُ فََسبَقَهُ إِْبَراِهيُم َعلَْيِه السهالَُم ثُمه اْنطَلَ 
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ُمنَاُخ النهاِس هََذا ثُمه اْنتَهَى إِلَى َجْمَرِة اْلَعقَبَِة   : ِجْبِريُل َعلَْيِه السهالَُم َحتهى أَتَى بِِه ِمنًى فَقَاَل لَهُ 

ْيطَاَن فََرَماهُ بَِسْبِع َحَصيَاٍت َحتهى َذهََب ثُمه أَتَى بِِه َجْمًعا فَقَالَ  هََذا   : فََعَرَض لَهُ يَْعنِى الشه

يَْت َعَرفَةَ   : اْلَمْشَعُر اْلَحَراُم ثُمه أَتَى بِِه َعَرفَةَ فَقَالَ    ؟ هَِذِه َعَرفَةُ قَاَل اْبُن َعبهاٍس أَتَْدِرى لَِم ُسمِّ

ِرى َكْيَف َكانَِت أََعَرْفَت قَاَل اْبُن َعبهاٍس أَتَدْ   : ألَنه ِجْبِريَل َعلَْيِه السهالَُم قَاَل لَهُ   : قَالَ   . الَ   : قَالَ 

َن في النهاِس   : قَالَ   ؟ َوَكْيَف َكانَِت التهْلبِيَةُ   : قُلْتُ   ؟ التهْلبِيَةُ  ا أُِمَر أَْن يَُؤذِّ إِنه إِْبَراِهيَم َعلَْيِه السهالَُم لَمه

َوأَْخبََرنَا   . في النهاِس بِاْلَحجِّ  بِاْلَحجِّ أُِمَرِت اْلِجبَاُل فََخفََضْت ُرُءوَسهَا َوُرفَِعْت لَهُ اْلقَُرى فَأَذهنَ 

ُد ْبُن  أَبُو نَْصِر ْبُن َوأَْخبََرنَا أَبُو نَْصِر ْبُن قَتَاَدةَ أَْخبََرنَا أَبُو َعْمِرو ْبُن َمَطٍر أَْخبََرنَا ُمَحمه

اٌد َوهَُو ا ثَنَا َحمه ثَنَا اْبُن َعائَِشةَ َحده ىُّ َحده ثَنَا أَبُو َعاِصٍم يَْحيَى ْبِن اْلَحَسِن اْلَعمِّ ْبُن َسلََمةَ َحده

فَا َواْلَمْرَوِة َعلَى بَِعيٍر َوَزاَد ِعْنَد   : اْلَغنَِوىُّ فََذَكَر اْلَحِديَث بِنَْحِوِه إاِله أَنههُ قَالَ  طَاَف بَْيَن الصه

ْبِع َحَصيَاٍت َحتهى َذهََب ثُمه تَلههُ ثُمه َعَرَض لَهُ َشْيطَاٌن ِعْنَد الَْجْمَرِة اْلُوْسطَى فََرَماهُ بِسَ   : قَْولِهِ 

يَا أَبَِة إِنههُ لَْيَس لي ثَْوٌب تَُكفِّنُنِى فِيِه فََعالََجهُ   : لِْلَجبِيِن َوَعلَى إِْسَماِعيَل قَِميٌص أَْبيٌَض فَقَالَ 

ْؤيَ  ) لِيَْخلََعهُ فَنُوِدَى ِمْن َخْلفِِه  ْقَت الرُّ قَاَل   ( ا إِنها َكَذلَِك نَْجِزى اْلُمْحِسنِينَ أَْن يَا إِْبَراِهيُم قَْد َصده

فَلَقَْد َرأَْيتُنَا نَتهبُِع   : قَاَل اْبُن َعبهاسٍ   . فَاْلتَفََت إِْبَراِهيُم فَإَِذا هَُو بَِكْبٍش أَْقَرَن أَْعيََن أَْبيََض فََذبََحهُ 

ا َذهََب بِِه ِجْبِريلُ  ْرَب ِمَن اْلِكبَاِش فَلَمه َعلَْيِه السهالَُم إِلَى اْلَجْمَرِة اْلقُْصَوى فََعَرَض  َذلَِك الضه

ْيطَاُن فََرَماهُ بَِسْبِع َحَصيَاٍت َحتهى َذهََب ثُمه َذَكَر بَاقَِى اْلَحِديِث بِنَْحِوهِ    : قَاَل اْبُن َعائَِشةَ   . لَهُ الشه

اةِ     . النهَغُف ِديَداٌن تَُكوُن في َمنَاِخِر الشه

  اِهيَِة َحْمِل السِّالَِح في أَيهاِم اْلَحجِّ َوإِْدَخالِِه اْلَحَرَم ِمْن َغْيِر َحاَجةٍ َكرَ   : باب

ثَنَا ُمَحمه  فهاُر َحده ٍد الصه ُد ْبُن أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمه

ثَنَا أَبُو نُعَ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ َعلِىٍّ َحده ِ اْلَحافِظُ َواللهْفظُ لَهُ َحده ُد ْبُن   : ْيٍم ح وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا إِْسَحاُق ْبُن َسِعيٍد َعْن أَبِيهِ  ثَنَا أَبُو النهْضِر قَاالَ َحده ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمْكَرٍم َحده َسِعيٍد  يَْعقُوَب َحده

ِ ْبِن ُعَمَر رضي َّللا عنهَما يَُعوُدهُ َوأَنَا ِعْنَدهُ فَقَاَل لَهُ   : قَالَ  اُج َعلَى َعْبِد َّللاه َكْيَف   : َدَخَل اْلَحجه

أََصابَهَا َمْن أََمَر بَِحْمِل السِّالَِح   : قَالَ   ؟ َمْن أََصاَب ِرْجلَكَ   : قَالَ   . أَِجُدنِى َصالًِحا  : قَالَ   ؟ تَِجُدكَ 

لَْو َعَرْفنَاهُ لََعاقَْبنَاهُ َوَذلَِك أَنه النهاَس نَفَُروا َعِشيهةَ النهْفِر   : ْوٍم الَ يَِحلُّ َحْملُهُ فِيِه يَْعنِيِه قَالَ في يَ 

اِج َعاِرًضا َحْربَتَهُ فََضَرَب ظَْهَر قََدِم اْبِن ُعَمَر فَأَِمَر فِيهَا َحتهى  َوَرُجٌل ِمْن أَْحَراِس اْلَحجه

   . َحِديُث أَبِى نَُعْيٍم ُمْختََصٌر َوهََذا َحِديُث أَبِى النهْضرِ   . ِمْنهَا َماتَ 

ِحيِح َعْن أَْحَمَد ْبِن يَْعقُوَب َعْن إِْسَحاَق ْبِن َسِعيدٍ  َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو   . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَنَا األَِديُب أَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر اإِلْسَماِعيلِ  ْهقَاُن اْلُكوفِىُّ َحده ثَنَا َعلِىُّ ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن بَِشيٍر الده ىُّ َحده

ثَنَا ُمطَ  اُج َحده ُد ْبُن اْلَعالَِء ح َوأَْخبََرنَا أَبُو نَْصِر ْبُن قَتَاَدةَ أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن السهره يهٌن ُمَحمه

ُد ْبُن طَِريٍف قَ  ثَنَا ُمَحمه ِد ْبِن ُسوقَةَ َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر قَالَ َحده ثَنَا اْلُمَحاِربِىُّ َعْن ُمَحمه   : االَ َحده

ْمِح في أَْخَمِص قََدِمِه فَلَِزقَْت  ُكْنُت َمَع اْبِن ُعَمَر رضي َّللا عنه ِحيَن أََصابَهُ ِسنَاُن الرُّ

َكاِب فَنََزَل فَنََزَعهَا َوذَ  اَج فَأَتَاهُ يَُعوُدهُ فَقَالَ أَْخَمُص قََدِمِه بِالرِّ لَْو   : لَِك بِِمنًى فَبَلََغ َذلَِك اْلَحجه
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َحَمْلَت السِّالََح في يَْوٍم لَْم   : قَالَ   ؟ َوَكْيفَ   : أَْنَت أََصْبتَنِى قَالَ   : نَْعلَُم َمْن أََصابََك فَقَاَل اْبُن ُعَمرَ 

   . ْلَحَرَم َوَكاَن السِّالَُح الَ يَْدُخُل اْلَحَرمَ يَُكْن يُْحَمُل فِيِه َوأَْدَخْلَت السِّالََح ا

َكْينِ  ِحيِح َعْن أَبِى السُّ ٍد   : َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه ْحَمِن ْبِن ُمَحمه َزَكِريها ْبِن يَْحيَى َعْن َعْبِد الره

   . اْلُمَحاِربِىِّ 

ثَنَا  ِ اْلَحافِظُ َحده ٍد أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن َصالِِح ْبِن هَانٍِئ َحده ُمَحمه

ثَنَا َمْعقٌِل َعنْ  ِد ْبِن أَْعيََن َحده ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه ثَنَا َسلََمةُ ْبُن َشبِيٍب َحده ْيَدالَنِىُّ َحده أَبِى  الصه

بَْيِر َعْن َجابٍِر رضي َّللا عنه قَاَل َسِمعْ  الَ يَِحلُّ   : ُت النبي صلى َّللا عليه وسلم يَقُولُ الزُّ

ةَ السِّالَحَ  ِ   . ألََحِدُكْم أَْن يَْحِمَل بَِمكه ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه   : َوأَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق َحده

ٍد الصه  ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده    . ْيَدالَنِىُّ فََذَكَرهُ بِِمْثلِهِ ُمَحمه

ِحيِح َعْن َسلََمةَ ْبِن َشبِيبٍ     . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

بِىِّ   : باب   َحجِّ الصه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ في آَخِريَن قَالُوا َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبَ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه َرنَا ُمَحمه

افِِعىُّ أَْخبََرنَا اْبُن ُعيَْينَةَ َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن ُعْقبَةَ َعْن ُكَريْ  بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه ٍب الره

ا   : َمْولَى اْبِن َعبهاٍس َعِن اْبِن َعبهاٍس رضي َّللا عنه أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم قَفََل فَلَمه

وْ  فَقَاَل   ؟ الُمْسلُِموَن فََمِن اْلقَْومُ   : فَقَالُوا  .  ؟ َمِن اْلقَْومُ   : َحاِء لَقَِى َرْكبًا فََسلهَم َعلَْيِهْم َوقَالَ َكاَن بِالره

ِ فََرفََعْت إِلَْيِه اْمَرأَةٌ َصبِي ًا لَهَا ِمْن ِمَحفهٍة فَقَالَتْ  ِ صلى َّللا عليه وسلم َرُسوُل َّللاه  يَا  : َرُسوُل َّللاه

ِ أَلِهََذا َحجٌّ قَالَ     . نََعْم َولَِك أَْجرٌ   : َرُسوَل َّللاه

ِحيِح َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن أَبِى َشْيبَةَ َوَغْيِرِه َعْن ُسْفيَاَن ْبِن ُعيَْينَةَ  ثَنَا أَبُو   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه َحده

دٍ  ثَ   : ُمَحمه ِ ْبُن يُوُسَف إِْمالًَء َحده بِيُع ْبُن   : نَا أَبُو اْلَعبهاسِ َعْبُد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا الره ُمَحمه

افِِعىُّ أَْخبََرنَا َمالٌِك َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن ُعْقبَةَ َعْن ُكَرْيٍب َمْولَى اْبِن َعبهاسٍ   ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه

ِ   : َعِن اْبِن َعبهاٍس رضي َّللا عنه  صلى َّللا عليه وسلم َمره بِاْمَرأٍَة َوِهَى في أَنه َرُسوَل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم فَأََخَذْت بَِعُضِد َصبِىٍّ َكاَن َمَعهَا   : ِمَحفهتِهَا فَقِيَل لَهَا هََذا َرُسوُل َّللاه

بِ   . نََعْم َولَِك أَْجرٌ   : فَقَالَ   ؟ أَلِهََذا َحجٌّ   : فَقَالَتْ     . يُع َعِن الشهافِِعىُّ َمْوُصوالً هََكَذا َرَواهُ الره

ْعفََرانِىُّ في ِكتَاِب اْلقَِديِم َعِن الشهافِِعىِّ  َوَكَذلَِك ُرِوَى َعْن أَبِى ُمْصَعٍب َعْن َمالٍِك َوَرَواهُ الزه

َعْن َمالٍِك ُمْنقَِطًعا  ُمْنقَِطًعا ُدوَن ِذْكِر اْبِن َعبهاٍس فِيِه َوَكَذلَِك َرَواهُ يَْحيَى ْبُن بَُكْيٍر َوَغْيُرهُ 

ْحَمِن ْبُن َمْهِدىٍّ َعْن ُسْفيَاَن الثهْوِرىِّ َعْن  َوَكَذلَِك َرَواهُ يَْحيَى ْبُن َسِعيٍد اْلقَطهاُن َوَعْبُد الره

ىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن أَْخبََرنَا َعلِ   . إِْبَراِهيَم ْبِن ُعْقبَةَ ُمْنقَِطًعا َوَرَواهُ أَبُو نَُعْيٍم َعْن ُسْفيَاَن َمْوُصوالً 
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ثَنَ  ثَنَا أَبُو نَُعْيٍم َحده ُد ْبُن َغالِِب ْبِن َحْرٍب َحده ثَنَا ُمَحمه ا ُسْفيَاُن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد َحده

اْمَرأَةٌ اْبنًا لَهَا  َرفََعتِ   : َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن ُعْقبَةَ َعْن ُكَرْيٍب َعِن اْبِن َعبهاٍس رضي َّللا عنه قَالَ 

ةَ فَقَالَتْ  ِ أَلِهََذا َحجٌّ   : في ِمَحفهٍة تُْرِضُعهُ في طَِريِق َمكه أَْو   . نََعْم َولَِك أَْجرٌ   : قَالَ   ؟ يَا َرُسوَل َّللاه

ثَنَا َعلِىُّ ْبُن أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن ْبُن َعْبَداَن أَْخبََرنَا ُسلَْيَماُن ْبُن أَْحَمَد بْ   . َكَما قَالَ  ِن أَيُّوَب َحده

لَِمىُّ إِْمالًَء أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ْحَمِن السُّ ثَنَا أَبُو َعْبِد الره ِد ْبِن   : َعْبِد اْلَعِزيِز َوَحده ُد ْبُن ُمَحمه ُمَحمه

ثَنَا أَبُ  ثَنَا َعلِىُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز َحده ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن اْلَحَسِن اْلَكاِرِزىُّ َحده و نَُعْيٍم َحده

َرفََعِت اْمَرأَةٌ إِلَى النبي صلى َّللا عليه وسلم َصبِي ًا   : ُعْقبَةَ َعْن ُكَرْيٍب َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم  ؟ لِهََذا َحجٌّ   : فَقَالَتْ  َوأَْخبََرنَا أَبُو   . أَْجرٌ  نََعْم َولَكِ  )   : قَاَل َرُسوُل َّللاه

ٍد اْلِمْصِرىُّ أَْخبََرنَا يُوُسُف ْبُن   : اْلُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن إِْبَراِهيَم بْ  ثَنَا يَْعقُوُب ْبُن أَبِى َعبهاٍد َحده ِن ُعْقبَةَ َعْن أَبِيِه َعْن ُكَرْيٍب يَِزيَد َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم   : َمْولَى اْبِن َعبهاٍس َعِن اْبِن َعبهاٍس رضي َّللا عنه قَالَ  بَْينََما َرُسوُل َّللاه

ةَ َكلهَمْتهُ اْمَرأَةٌ في ِمَحفهٍة لَهَا َوأََخَذْت بَِعُضِد َصبِىٍّ فََرفََعْتهُ  أَلِهََذا َحجٌّ   : فَقَالَتْ  يَِسيُر بِطَِريِق َمكه

 ِ دٍ   . لَهُ َحجٌّ َولَِك أَْجرٌ   : قَالَ   ؟ يَا َرُسوَل َّللاه ثَنَا أَبُو ُمَحمه دٍ   : َوَحده ثَنَا أَبُو ُمَحمه ِ ْبُن   : َوَحده َعْبُد َّللاه

دٍ  ثَنَا أَبُو ُمَحمه ْحَمِن ْبُن يَْحيَى الْ   : يُوُسَف إِْمالًَء َحده ُد َعْبُد الره ثَنَا ُمَحمه ةَ َحده هِْرىُّ بَِمكه قَاِضى الزُّ

ثَنَا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن أَبِى َسلََمةَ َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ  ثَنَا أَبُو نَُعْيٍم َحده  ُعْقبَةَ ْبُن ُعبَْيِد ْبِن أَْسبَاٍط َحده

ِ صلى  : َعْن ُكَرْيٍب َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ  َّللا عليه وسلم َعلَى اْمَرأٍَة َوِهَى في  َمره َرُسوُل َّللاه

ِ أَلِهََذا َحجٌّ   : ِمَحفهتِهَا َوَمَعهَا َصبِىٌّ فَقَالَتْ  َوأَْخبََرنَا أَبُو   . نََعْم َولَِك أَْجرٌ   : قَالَ   ؟ يَا َرُسوَل َّللاه

ثَنَا اْلَحَسِن ْبُن َعْبَداَن أَْخبََرنَا ُسلَْيَماُن ْبُن أَْحَمَد ْبِن أَيُّوَب ا ثَنَا ُمَعاُذ ْبُن اْلُمثَنهى َحده للهْخِمىُّ َحده

ِد ْبِن ُعْقبَةَ َعْن ُكَرْيٍب َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ  ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن ُمَحمه َرفََعِت اْمَرأَةٌ   : اْبُن َكثِيٍر َحده

ِ أَلِهَذَ   : َصبِي ًا لَهَا ِمْن ِمَحفهٍة فَقَالَتْ  ثَنَا ُسلَْيَماُن   . نََعْم َولَِك أَْجرٌ   : قَالَ   ؟ ا َحجٌّ يَا َرُسوَل َّللاه قَاَل َوَحده

ثَنَا يَْحيَى ْبُن سَ  ثَنَا َعلِىُّ ْبُن اْلَمِدينِىِّ َحده ثَنَا ُمَعاُذ َحده ثَنَا ُسلَْيَماُن َحده ثَنَا قَاَل َوَحده ِعيٍد َواْبُن َحده

ثَنَا ُسلَْيَماُن حَ  ثَنَا أَبُو أَُساَمةَ َمْهِدىٍّ قَاَل َوَحده ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن أَبِى َشْيبَةَ َحده ثَنَا اْلَحْضَرِمىُّ َحده ده

ِد ْبِن ُعْقبَةَ َعْن ُكَرْيٍب َعِن اْبِن َعبهاٍس َعِن النبي صلى َّللا عليه  ُكلُّهُْم َعْن ُسْفيَاَن َعْن ُمَحمه

   . وسلم ِمْثلَهُ لَْيَس فِيِه ِمْن ِمَحفهةٍ 

ْحَمِن ْبِن َمْهِدىٍّ َوَعْن أَبِى ُكَرْيٍب َروَ  ِد ْبِن ُمْثنَى َعْن َعْبِد الره ِحيِح َعْن ُمَحمه اهُ ُمْسلٌِم في الصه

ُد ْبُن   . َعْن أَبِى أَُساَمةَ  ثَنَا ُمَحمه اُز َحده أَْخبََرنَا أَبُو طَاِهٍر اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا أَبُو َحاِمِد ْبُن باِلٍَل اْلبَزه

ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر َعْن َجابِ إِ  ِد ْبِن ُسوقَةَ َعْن ُمَحمه ثَنَا أَبُو ُمَعاِويَةَ َعْن ُمَحمه ِر ْسَماِعيَل األَْحَمِسىُّ َحده

ِ قَالَ  تِِه فَقَالَتْ   : ْبِن َعْبِد َّللاه يَا   : َرفََعِت اْمَرأَةٌ َصبِي ًا لَهَا إِلَى النبي صلى َّللا عليه وسلم فِى َحجه

ِ أَلِهََذا َحجٌّ رَ  ُد ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو  : أَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو  . نََعْم َولَِك أَْجرٌ   : قَالَ   ؟ ُسوَل َّللاه ُمَحمه

ثَنَا ُعْثَماُن  ثَنَا اْلفَاْريَابِىُّ َحده ِ األَِديُب أَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر اإِلْسَماِعيلِىُّ َحده ْبُن أَبِى َشْيبَةَ َعْبِد َّللاه

ائِبُ  ْحَمِن قَاَل قَاَل لي السه ثَنَا اْلقَاِسُم ْبُن َمالٍِك َعِن اْلُجَعْيِد يَْعنِى اْبَن َعْبِد الره اُع   : َحده َكاَن الصه

ُكُم اْليَْوَم، فَِزيَد فِيِه في َزَمنِ  ا َوثُلَُث ُمدِّ ِ صلى َّللا عليه وسلم ُمد ً ُعَمَر  َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاه

ائُِب َوُحجه بِى في ثَقَِل النبي صلى َّللا عليه وسلم َوأَنَا ُغالَمٌ    . ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز قَاَل السه

ثَ  ثَنَا أَبُو يَْعلَى َحده ُد َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو أَْخبََرنَا َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو أَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر َحده نَا ُمَحمه
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ائِِب ْبِن يَِزيَد قَ بْ  ُد ْبُن يُوُسَف َعِن السه ثَنَا ُمَحمه ثَنَا َحاتُِم ْبُن إِْسَماِعيَل َحده   : الَ ُن َعبهاٍد اْلَمكِّىُّ َحده

ِة اْلَوَداِع َوأَنَا اْبُن َسْبِع ِسنِينَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم فِى َحجه    . ُحجه بِى َمَع َرُسوِل َّللاه

ْحَمِن َرَواهُ اْلبَُخارِ  ِحيِح َعْن َعْمِرو ْبِن ُزَراَرةَ َعِن اْلقَاِسِم ْبِن َمالٍِك َوَعْن َعْبِد الره يُّ فِي الصه

ٍد اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . ْبِن يُونَُس َعْن َحاتِِم ْبِن إِْسَماِعيلَ  َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ِد ْبنِ  اُد ْبُن َزْيٍد  اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه ثَنَا َحمه بِيِع َحده ثَنَا أَبُو الره ثَنَا يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب َحده إِْسَحاَق َحده

ُث قَالَ  ِ ْبُن أَبِى يَِزيَد قَاَل َسِمْعُت اْبَن َعبهاٍس يَُحدِّ ثَنَا ُعبَْيُد َّللاه ِ صلى َّللا   : َحده بََعثَنِى َرُسوُل َّللاه

َعفَِة ِمْن َجْمٍع بِلَْيٍل فََصلهْينَا َوَرَمْينَا قَْبَل أَْن يَأْتِينَا النهاسُ عليه وسلم فِى الثه     . قَِل أَْو في الضه

اِد ْبِن َزْيدٍ  ِحيِح َعْن أَبِى نُْعَماَن َعْن َحمه    . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيِد بْ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن   : ُن أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َحده ُمَحمه

ثَنَا عَ  ِ اْلهََداِدىُّ َحده ثَنَا يَْحيَى ْبُن َعْبِد َّللاه وِرىُّ َحده ٍد الدُّ ثَنَا اْلَعبهاُس ْبُن ُمَحمه بهاُد ْبُن يَْعقُوَب َحده

بَيْ  اِم َعْن أَْشَعَث َعْن أَبِى الزُّ َخَرْجنَا َمَع النبي صلى َّللا عليه وسلم   : ِر َعْن َجابٍِر قَالَ اْلَعوه

َوأَْخبََرنَا أَبُو   . َوَمَعنَا النَِّساُء َواْلِوْلَداُن َحتهى أَتَْينَا َذا اْلُحلَْيفَِة فَلَبهْينَا بِاْلَحجِّ َوأَْهلَْلنَا َعِن اْلِوْلَدانِ 

ُد ْبُن َجْعفٍَر أَ   : َوأَْخبََرنَا أَبُو َسْهلٍ   : َسْهلٍ  ِد ْبِن إِْبَراِهيَم اْلِمْهَرانِىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه ْحَمُد ْبُن ُمَحمه

ِد ْبِن بَُكْيٍر النهاقِ  ثَنَا َعْمُرو ْبُن ُمَحمه اُج َحده ُد ْبُن إِْبَراِهيَم السهره ثَنَا ُمَحمه ْختِيَانِىُّ َحده ثَنَا السه ُد َحده

ِ ْبُن نُمَ  بَْيِر َعْن َجابٍِر قَالَ َعْبُد َّللاه ِ صلى َّللا   : ْيٍر َعْن أَْيَمَن َعْن أَبِى الزُّ َحَجْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاه

ْبيَاِن َوَرَمْينَا َعْنهُمْ  ْبيَاُن فَلَبهْينَا َعِن الصِّ َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن   . عليه وسلم َوَمَعنَا النَِّساُء َوالصِّ

ثَنَا ْبُن َعْبَداَن أَْخبَ  ْقِر ْبِن نَْصٍر َحدهثَنَا َسْعُدَوْيِه َحده ثَنَا َعلِىُّ ْبُن الصه َرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد َحده

بَْيِر َعْن َجابٍِر فََذَكَرهُ بِهََذا اللهْفِظ الهِذى َذَكرَ  هُ َمْنُصوُر ْبُن أَبِى األَْسَوِد َعْن أَْشَعَث َعْن أَبِى الزُّ

أَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو األَِديُب أَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر اإِلْسَماِعيلِىُّ أَْخبََرنِى هَاُروُن ْبُن   . لٍ أَْيَمُن ْبُن نَابِ 

فَِر قَاَل َسِمْعُت اْبَن  ٍف َعْن أَبِى السه ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن ُمطَرِّ ثَنَا اْبُن أَبِى ُعَمَر َحده يُوُسَف َحده

هَا النهاُس اْسَمُعوا ِمنِّى َما أَقُوُل لَُكْم َوأَْسِمُعونِى َما تَقُولُوَن َوالَ تَْذهَبُوا يَا أَيُّ   : َعبهاٍس يَقُولُ 

َمْن طَاَف بِاْلبَْيِت فَْليَطُْف ِمْن َوَراِء اْلِحْجِر َوالَ   : فَتَقُولُوا قَاَل اْبُن َعبهاٍس قَاَل اْبُن َعبهاسٍ 

ُجَل  في اْلَجاِهلِيهِة َكاَن يَْحلُِف فَيُْلقِى َسْوطَهُ أَْو نَْعلَهُ أَْو قَْوَسهُ، َوأَيَُّما تَقُولُوا اْلَحِطيُم فَإِنه الره

ةٌ أُْخَرى، َوأَ  تُهُ َعْنهُ َما َداَم َصِغيًرا فَإَِذا بَلََغ فََعلَيِْه َحجه يَُّما َصبِىٍّ َحجه بِِه أَْهلُهُ فَقَْد قََضْت َحجه

ةٌ أُْخَرىَعْبٍد َحجه بِِه أَْهلُهُ فَقَ  تُهُ َما َداَم َعْبًدا فَإَِذا ُعتَِق فََعلَْيِه َحجه    . ْد قََضْت َعْنهُ َحجه

ٍد َعْن ُسْفيَاَن إاِله أَنههُ لَْم يَُسِق اْلَحِديَث  ِ ْبِن ُمَحمه ِحيِح َعْن َعْبِد َّللاه َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

   . بِتََماِمهِ 

ينَا فِيَما  بِىِّ َوقَْد ُروِّ َمَضى َحِديُث أَبِى ظَْبيَاَن َعِن اْبِن َعبهاٍس َمْوقُوفًا َوَمْرفُوًعا في َحجِّ الصه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ   . َوَغْيِرهِ  ُد ْبُن يَْعقُوَب   : أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َحده ُمَحمه



250 

 

بِيُع أَْخبَ  افِِعىُّ أَْخبََرنَا ُسْفيَاُن َعْن َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر َعْن َعطَاءٍ أَْخبََرنَا الره أَنه ُغالًَما   : َرنَا الشه

ةَ فَأََمَر اْبُن َعبهاٍس رضي َّللا عنه أَْن يُْفَدى َعْنهُ بَِشاةٍ     . ِمْن قَُرْيٍش قَتََل َحَماَمةً ِمْن َحَماِم َمكه

الَ   : باب   ِة فِيهِ ُدُخوِل اْلبَْيِت َوالصه

ُد ْبُن اْلُحَسْيِن اْلَعلَِوىُّ أَْخبََرنَا أَبُو َحاِمدٍ   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ِد ْبِن اْلَحَسِن   : ُمَحمه أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه

ْهلِىُّ َحده  ُد ْبُن يَْحيَى الذُّ ثَنَا ُمَحمه اِق اْلَحافِظُ َسنَةَ َخْمٍس َوِعْشِريَن َوثاَلَثِِمائٍَة َحده زه ثَنَا َعْبُد الره

ِ ْبُن ُعَمَر َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمَر قَالَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم   : أَْخبََرنَا ُعبَْيُد َّللاه َدَخَل َرُسوُل َّللاه

ةَ َعلَى نَاقٍَة ألَُساَمةَ ْبِن َزْيِد َحتهى أَنَاَخ بِفِنَاِء اْلَكْعبَِة فََدَعا ُعثْ  َماَن ْبَن طَْلَحةَ يَْوَم فَْتِح َمكه

بِاْلِمْفتَاِح فََجاَء بِِه فَفَتََح فََدَخَل النبي صلى َّللا عليه وسلم َوأَُساَمةُ َوباِلٌَل َوُعْثَماُن ْبُن طَْلَحةَ 

 ِ الً َعلَى اْلبَاِب فَبَاَدْرُت النهاَس فََوَجْدُت باِلَ   : فَأََجافُوا َعلَْيِهُم اْلبَاَب َملِي ًا ثُمه فَتَُحوهُ قَاَل َعْبُد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم   : فَقُْلتُ  َمْيِن قَاَل   : قَالَ   ؟ أَْيَن َصلهى َرُسوُل َّللاه بَْيَن اْلَعُموَدْيِن الُمقَده

ِ ْبِن عُ   . َونَِسيُت أَْن أَْسأَلَهُ َكْم َصلهى ِحيِح ِمْن أَْوُجٍه َعْن ُعبَْيِد َّللاه    . َمرَ أَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم في الصه

ُد ْبُن َعْبِد السه  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا يَْحيَى ْبُن َمْنُصوٍر اْلقَاِضى َحده ِ اْلَحافِظُ َحده الَِم أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ِ أَْخبَرَ  ثَنَا يَْحيَى ْبُن يَْحيَى قَاَل قََرْأُت َعلَى َمالِِك ْبِن أَنٍَس َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه نِى أَبُو َحده

ثَنَا اْلقَْعنَبِىُّ فِيَما قََرأَ َعلَى َمالٍِك عَ  اِرِمىُّ َحده ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الده ْن نَافٍِع النهْضِر اْلفَقِيهُ َحده

ِ ْبِن ُعَمرَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم َدَخَل اْلَكْعبَةَ هَُو َوأَُسامَ   : َعْن َعْبِد َّللاه ةُ ْبُن َزْيٍد أَنه َرُسوَل َّللاه

ِ ْبُن ُعَمَر فَسَ  أَْلُت َوُعْثَماُن ْبُن طَْلَحةَ اْلَحَجبِىُّ َوباِلٌَل فَأَْغلَقَهَا َعلَْيِه َوَمَكَث فِيهَا قَاَل َعْبُد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم   : باِلاَلً ِحيَن َخَرجَ   َجَعَل َعُموًدا َعنْ   : فَقَالَ   ؟ َماَذا َصنََع َرُسوُل َّللاه

ثُمه  يََساِرِه َوَعُموَدْيِن َعْن يَِمينِِه َوثاَلَثَةَ أَْعِمَدٍة َوَراَءهُ َوَكاَن اْلبَْيُت يَْوَمئٍِذ َعلَى ِستهِة أَْعِمَدةٍ 

   . لَْفظُ َحِديِث اْلقَْعنَبِىِّ   . َصلهى

ِحيِح َعْن إِْسَماِعيَل ْبِن أَبِى أَُوْيٍس َوغَ  ْيِرِه َعْن َمالٍِك وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

   . َعُموَدْيِن َعْن يََساِرهِ   : يَْحيَى ْبِن يَْحيَى إاِله أَنههُ قَالَ 

َوَكَذلَِك قَالَهُ الشهافِِعىُّ َعْن َمالٍِك في أََحِد اْلَمْوِضَعْيِن َوقَاَل في َمْوِضعٍ آَخَر َعُموًدا َعْن يَِمينِِه 

ِ ْبُن يُوُسَف َعْن َمالٍِك َوأَبُو َداُوَد َعِن اْلقَْعنَبِىِّ َعْن   . يََساِرهِ  َوَعُموًدا َعنْ  َوَكَذلَِك قَالَهُ َعْبُد َّللاه

حْ  ينَا َوَكَذلَِك قَالَهُ َعْبُد الره َمِن َمالٍِك َوَرَواهُ اْبُن أَبِى أَُوْيٍس َويَْحيَى ْبُن بَُكْيٍر َعْن َمالٍِك َكَما ُروِّ

ِحيحُ   : ىٍّ َعْن َمالِكٍ ْبُن َمْهدِ  أَْخبََرنَا أَبُو   . َعُموَدْيِن َعْن يَِمينِِه َوَعُموًدا َعْن يََساِرِه َوهَُو الصه

ثَنَ  ٍد اْلبََغِوىُّ َحده ِ ْبُن ُمَحمه ا إِْسَحاُق َعْمٍرو األَِديُب أَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر اإِلْسَماِعيلِىُّ أَْخبََرنِى َعْبُد َّللاه

ثَنَا ْبُن إِ  ثَنَا َحاتُِم ْبُن إِْسَماِعيَل َحده ْسَماِعيَل الطهاْلقَانِىُّ َسنَةَ َخْمٍس َوِعْشِريَن َوِمائَتَْيِن قَاَل َحده

ِ صلى َّللا عليه   : ُموَسى ْبُن ُعْقبَةَ َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمرَ  أَنههُ َسأََل باِلاَلً أَْيَن َصلهى َرُسوُل َّللاه

ى في اْلَكْعبَِة فَأََراهُ باِلٌَل َحْيُث َصلهى َولَْم يَْسأَْلهُ َكْم َصلهى َوَكاَن اْبُن ُعَمَر إَِذا َدَخَل وسلم يَْعنِ 

يبًا اْلبَْيَت َمَشى قِبََل َوْجِهِه َوَجَعَل اْلبَاَب قِبََل ظَْهِرِه ثُمه َمَشى َحتهى يَُكوَن بَْينَهُ َوبَْيَن اْلِجَداِر قَرِ 
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ِ صلى َّللا عليه ِمْن ثاَلَثَ  ى اْلَمَكاَن الهِذى أَْخبََرهُ باِلٌَل أَنه َرُسوَل َّللاه ِة أَْذُرٍع ثُمه َصلهى يَتََوخه

   . وسلم َصلهى فِيهِ 

ٍد َعِن اْبِن اْلُمبَاَرِك َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقبَةَ  ِحيِح َعْن أَْحَمَد ْبِن ُمَحمه    . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَ أَخْ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن إِْسَحاَق أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن إِْبَراِهيَم َحده نَا يَْحيَى بََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

 ِ ثَنِى اللهْيُث قَاَل َوقَاَل يُونُُس ْبُن يَِزيَد أَْخبََرنِى نَافٌِع َعْن َعْبِد َّللاه ِ  أَنه   : ْبُن بَُكْيٍر َحده َرُسوَل َّللاه

ةَ َعلَى َراِحلَتِِه فََرِدَف أَُساَمةَ ْبَن َزْيٍد َوَمَعهُ  صلى َّللا عليه وسلم أَْقبََل يَْوَم اْلفَْتِح ِمْن أَْعلَى َمكه

ِمْفتَاِح اْلبَْيِت باِلٌَل َوَمَعهُ ُعْثَماُن ْبُن طَْلَحةَ ِمَن الَْحَجبَِة َحتهى أَنَاَخ في اْلَمْسِجِد فَأََمَرهُ أَنه يَأْتَِى بِ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم َوَمَعهُ أَُساَمةُ َوباِلٌَل َوُعْثَماُن فََمَكَث فِيهَا نَهَاًرا  فَفَتََح َوَدَخَل َرُسوُل َّللاه

َل َمْن َدَخَل فََوَجَد باِلاَلً  ِ ْبُن ُعَمَر أَوه َوَراَء اْلبَاِب طَِويالً ثُمه َخَرَج فَاْستَبََق النهاُس فََكاَن َعْبُد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم  فَأََشاَر لَهُ إِلَى اْلَمَكاِن الهِذى َصلهى   ؟ قَائًِما فََسأَلَهُ أَْيَن َصلهى َرُسوُل َّللاه

 ِ حِ   . فَنَِسيُت أَْن أَْسأَلَهُ َكْم َصلهى ِمْن َسْجَدةٍ   : فِيِه قَاَل َعْبُد َّللاه يِح فَقَاَل أَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ في الصه

فهاُر   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . َوقَاَل اللهيْثُ  َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

ثَنَا إِْبَرا ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن إِْسَحاَق اْلقَاِضى َوأَبُو ِعْمَراَن التُّْستَِرىُّ قَاالَ َحده اِج َحده ِهيُم ْبُن اْلَحجه

ثَنَا أَيُّوُب َعْن ِعْكِرَمةَ َعِن اْبِن َعبهاٍس رضي َّللا عنه ثَنَا َعْبُد اْلَواِرِث َحده ِ   : َحده أَنه َرُسوَل َّللاه

ةَ أَبَى أَْن يَْدُخَل اْلبَْيَت َوفِيِه اآللِهَةُ قَاَل فَأََمرَ  ا قَِدَم يَْعنِى َمكه بِهَا  صلى َّللا عليه وسلم لَمه

 ِ  فَأُْخِرَجْت قَاَل فَأَْخَرُجوا ُصوَرةَ إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل في أَْيِديِهَما األَْزالَُم قَاَل فَقَاَل َرُسوُل َّللاه

ِ لَقَْد َعلُِموا أَنههَُما لَْم يَْستَْقِسَما بِهَا قَطُّ  )   : صلى َّللا عليه وسلم ُ أََما َوَّللاه قَاَل فََدَخَل   . قَاتَلَهُُم َّللاه

هََذا لَْفظُ َحِديِث أَبَى ِعْمَراَن َوَحِديُث اْلقَاِضى   . اْلبَْيَت فََكبهَر في نََواِحيِه َولَْم يَُصلِّ فِيهِ 

   . أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم َدَخَل اْلبَْيَت فََكبهَر في نََواِحيِه ثُمه نََزَل َولَْم يَُصلِّ   : ُمْختََصرٌ 

ِحيِح َعْن أَبَى َمْعَمٍر َعْن َعْبِد اْلَواِرثِ َرَواهُ     . اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

   . َواْلقَْوُل قَْوُل َمْن قَاَل َصلهى ألَنههُ َشاِهٌد َوالهِذى قَاَل لَْم يَُصلِّ لَْيَس بَِشاِهدٍ 

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو بَْكٍر اْلقَاِضى َوأَبُو ثَنَا أَبُو  أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَالُوا َحده

اٌج األَْعَوُر قَاَل قَاَل اْبُن ُجَرْيٍج أَْخبََرنِى أَبُو ثَنَا َحجه ٍد َحده ثَنَا اْلَعبهاُس ْبُن ُمَحمه  اْلَعبهاِس َحده

ِ يَْزُعمُ  بَْيِر أَنههُ َسِمَع َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاه َوِر أَنه النب  : الزُّ ي صلى َّللا عليه وسلم نَهَى َعِن الصُّ

ُجَل أَْن يَْصنََعهُ، َوأَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم أََمَر ُعَمَر ْبَن اْلَخطهاِب  في اْلبَْيِت َونَهَى الره

ِل اْلبَْيَت َحتهى ُمِحيَْت َزَمَن اْلفَْتِح بِاْلبَْطَحاِء أَْن يَأْتَِى اْلَكْعبَةَ فَيَْمُحو ُكله ُصوَرٍة فِيهَا َولَْم يَْدخُ 

   . ُكلُّ ُصوَرٍة فِيهِ 
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ثَنَا أَبُو اْلعَ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق اْلُمَزكِّى قَاالَ َحده   : بهاسِ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا ابْ  ثَنَا بَْحُر ْبُن نَْصٍر َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ثَهُ َعْن ُمَحمه ُن َوْهٍب أَْخبََرنِى َعْمٌرو أَنه بَُكْيًرا َحده

ِ ْبِن َعبهاٍس رضي َّللا عنه ِ صلى َّللا   : ُكَرْيٍب َمْولَى اْبِن َعبهاٍس َعْن َعْبِد َّللاه أَنه َرُسوَل َّللاه

ا هُْم فَقَْد َسِمُعوا أَنه   : قَالَ عليه وسلم ِحيَن َدَخَل اْلبَْيَت فََوَجَد فِيِه ُصوَرةَ إِْبَراِهيَم َوَمْريََم فَ  أَمه

ٌر فََما بَالَهُ يَْستَْقِسمُ     . اْلَمالَئَِكةَ الَ تَْدُخُل بَْيتًا فِيِه ُصوَرةٌ هََذا إِْبَراِهيُم ُمَصوه

ِحيِح َعْن يَْحيَى ْبِن ُسلَْيَماَن َعِن اْبِن َوْهبٍ  َعلِىُّ   : بُو اْلَحَسنِ أَْخبََرنَا أَ   . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَنَ  ُد ْبُن ُسلَْيَماَن اْلَواِسِطىُّ َحده ثَنَا ُمَحمه ا َسِعيُد ْبُن ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد َحده

ِل َعِن اْبِن ُمَحْيِصٍن َعْن َعطَاٍء َعِن اْبِن َعبه  ثَنَا اْبُن اْلُمَؤمه ِ ُسلَْيَماَن َحده اٍس قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه

َمْن َدَخَل الْبَْيَت َدَخَل في َحَسنٍَة َوَخَرَج ِمْن َسيِّئٍَة َوَخَرَج َمْغفُوًرا  )   : صلى َّللا عليه وسلم

ِل َولَْيَس بِقَِوىٍّ   { ج }   . لَهُ  ِ ْبُن اْلُمَؤمه َد بِِه َعْبُد َّللاه    . تَفَره

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد  ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن ِعيَسى ْبِن   : َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنَا َعْمُرو ْبُن أَبِى َسلََمةَ التِّنِّيِسىُّ َحده  ثَنَا ُزهَْيُر َزْيِد ْبِن َعْبِد اْلَجبهاِر ْبِن َمالٍِك اللهْخِمىُّ بِتِنِّيَس َحده

ِ أَنه َعائَِشةَ َكانَْت تَقُولُ بْ  ٍد اْلَمكِّىُّ َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقبَةَ َعْن َسالِِم ْبِن َعْبِد َّللاه َعَجبًا   : ُن ُمَحمه

ِ وَ  ْقِف يََدُع َذلَِك إِْجالاَلً ّلِِله ظَاًما إِعْ لِْلَمْرِء اْلُمْسلِِم إَِذا َدَخَل اْلَكْعبَةَ َكْيَف يَْرفَُع بََصَرهُ قِبََل السه

ِ صلى َّللا عليه وسلم اْلَكْعبَةَ َما َخلهَف بََصُرهُ َمْوِضَع ُسُجوِدِه َحتهى َخَرَج  َدَخَل َرُسوُل َّللاه

دٍ   . ِمْنهَا ثَنَا أَبُو ُمَحمه ِ ْبُن يُوُسَف إِْمالًَء َوأَبُو بَْكرٍ   : َحده أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن قَِراَءةً قَاالَ   : َعْبُد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ حَ  ثَنَا َعلِىُّ ْبُن َعاِصٍم   : ده ثَنَا يَْحيَى ْبُن أَبِى طَالٍِب َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ائِِب َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها قَالَْت قُْلتُ  يَا   : أَْخبََرنَا َعطَاُء ْبُن السه

ِ كُ  قَالَْت   . فَاْذهَبِى إِلَى ِذى قََرابَتِِك فَْليَْفتَْح لَكِ   : لُّ نَِسائَِك قَْد َدَخْلَن اْلبَْيَت َغْيِرى قَالَ َرُسوَل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم يَأُْمُرَك أَْن تَْفتََح لي قَالَْت فَاْحتََمَل اْلَمفَاتِيَح   : فَأَتَْيتُهُ فَقُْلتُ  إِنه َرُسوَل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم فَقَالَ ثُمه َذهَ  ِ َما فَتَْحُت اْلبَاَب   : َب َمَعهَا إِلَى َرُسوِل َّللاه ِ َوَّللاه يَا َرُسوَل َّللاه

َرْت بِِهُم   : بِلَْيٍل في اْلَجاِهلِيهِة َوالَ في اإِلْسالَِم فَقَاَل لَِعائَِشةَ  إِنه قَْوَمِك ِحيَن بَنَُوا اْلبَْيَت قَصه

   . تََرُكوا بَْعَض اْلبَْيِت في اْلِحْجِر فَاْذهَبِى فََصلِّى في اْلِحْجِر َرْكَعتَْينِ النهفَقَةُ فَ 

  َما يُْستََدلُّ بِِه َعلَى أَنه ُدُخولَهُ لَْيَس بَِواِجبٍ   : باب

ثَنَا أَحْ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو اْلَولِيِد َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه َمُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َعْبِد اْلَجبهاِر أَْخبََرنَا ُمَحمه

ِ ْبِن  ثَنَا هَُشْيٌم َعْن إِْسَماِعيَل ْبِن أَبِى َخالٍِد قَاَل قُْلُت لَِعْبِد َّللاه ثَنَا ُسَرْيُج ْبُن يُونَُس َحده أَبِى َحده

   . الَ   : قَالَ   ؟ أََدَخَل النبي صلى َّللا عليه وسلم فِى ُعْمَرتِِه اْلبَْيَت   : أَْوفَى

ِحيِح َعْن ُسَريِْج ْبِن يُونَُس َوأَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ ِمْن َوْجٍه آَخَر َعْن  َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

دٍ   . إِْسَماِعيلَ  ِد ْبُن يُوُسَف أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه ِد ْبِن إِْسَحاَق   : أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه ِ ْبُن ُمَحمه َعْبُد َّللاه

ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد ااْلفَ  ثَنَا َخالهُد ْبُن يَْحيَى َحده ةَ َحده ثَنَا أَبُو يَْحيَى ْبُن أَبِى َمَسره ْلَملِِك اِكِهىُّ َحده
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 ِ ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه فِيَرا ح وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن عَ   : ْبِن أَبِى الصه ِ ُمَحمه ْبِد َّللاه

ِ ْبُن ُموَسى أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل  ثَنَا ُعبَْيُد َّللاه ثَنَا أَْحَمُد ْبُن ِمْهَراَن ْبِن َخالٍِد َحده فهاُر َحده ْبُن َعْبِد الصه

ِ صلى   : اْلَملِِك َعِن اْبِن أَبِى ُملَْيَكةَ َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها قَالَتْ  َّللا َخَرَج َرُسوُل َّللاه

يَا   : عليه وسلم ِمْن ِعْنِدى َوهَُو قَِريُر اْلَعْيِن طَيُِّب النهْفِس ثُمه َرَجَع إِلَىه َوهَُو َحِزيٌن فَقُْلتُ 

ِ َخَرْجَت ِمْن ِعْنِدى َوأَْنَت َكَذا َوَكَذا قَالَ  إِنِّى َدَخْلُت اْلَكْعبَةَ َوَوِدْدُت أَنِّى لَْم أَُكْن   : َرُسوَل َّللاه

تِى بَْعِدىفََعلْ     . تُهُ إِنِّى أََخاُف أَْن أَُكوَن قَْد أَْتَعْبُت أُمه

تِِه َوَحِديُث اْبِن أَبِى أَْوفَى في ُعْمَرتِِه فاَلَ يَُكوُن أََحُدهَُما  ْيُخ َوهََذا يَُكوُن في َحجه قَاَل الشه

   . ُمَخالِفًا لآِلَخرِ 

  تِهَاَما َجاَء في َماِل اْلَكْعبَِة َوِكْسوَ   : باب

َد أَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو األَِديُب أَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر اإِلْسَماِعيلِىُّ أَْخبََرنِى هَاُروُن ْبُن يُوُسَف أَبُو أَْحمَ 

ثَنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ َعْن ُسْفيَاَن الثهْوِرىِّ َعْن َواِصِل ْبِن َحيهانَ  ثَنَا اْبُن أَبِى ُعَمَر َحده  َحده

َجلَْسُت إِلَى َشْيبَةَ ْبِن ُعْثَماَن في اْلَمْسِجِد   : َشقِيِق ْبِن َسلََمةَ قَالَ   : األَْحَدِب َعْن أَبِى َوائِلٍ 

لَقَْد هََمْمُت   : اْلَحَراِم فَقَاَل لي َجلََس إِلَىه ُعَمُر بُْن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه َمْجلَِسَك هََذا فَقَالَ 

إِنههُ َكاَن لََك   : فِيهَا َصْفَراَء َوالَ بَْيَضاَء إاِله قََسْمتُهَا يَْعنِى اْلَكْعبَةَ قَاَل َشْيبَةُ فَقُْلتُ أَْن الَ أَْتُرَك 

ِ صلى َّللا عليه وسلم َوأَبُو بَْكٍر رضي َّللا عنه فَقَاَل ُعَمرُ    : َصاِحبَاِن فَلَْم يَْفَعالَهُ َرُسوُل َّللاه

. بِِهَماهَُما اْلَمْرآِن أَْقتَِدى  ِحيِح ِمْن َحِديِث ُسْفيَاَن الثهْوِرىِّ    أَْخبََرنَا   . أَْخَرَجهُ الْبَُخاِرىُّ في الصه

ُد ْبُن أَبِى اْلَمْعُروِف اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا بِْشُر ْبُن أَْحَمَد اإِلْسفََرايِينِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو   : أَبُو اْلَحَسنِ  ُمَحمه

ثَنِى أَبِى  أَْحَمدُ   : َجْعفَرٍ  ِ اْلَمِدينِىُّ َحده ثَنَا َعلِىُّ ْبُن َعْبِد َّللاه اُء َحده ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن نَْصٍر اْلَحذه

ِه قَالَتْ  َدَخَل َشْيبَةُ ْبُن ُعْثَماَن الَْحَجبِىُّ َعلَى َعائَِشةَ   : أَْخبََرنِى َعْلقََمةُ ْبُن أَبِى َعْلقََمةَ َعْن أُمِّ

يَا أُمه اْلُمْؤِمنِيَن إِنه ثِيَاَب اْلَكْعبَِة تَْجتَِمُع َعلَْينَا فَتَْكثُُر فَنَْعِمُد إِلَى آبَاٍر   : قَالَ رضي َّللا عنها فَ 

قُهَا ثُمه نَْدفُِن ثِيَاَب اْلَكْعبَِة فِيهَا َكْيالَ يَْلبََسهَا اْلُجنُُب َواْلَحائُِض فَقَالَتْ   لَهُ َعائَِشةُ  فَنَْحتَفُِرهَا فَنَُعمِّ

هَا   : رضي َّللا عنها َما أَْحَسْنَت َولَبِْئَس َما َصنَْعَت إِنه ثِيَاَب اْلَكْعبَِة إَِذا نُِزَعْت ِمْنهَا لَْم يَُضره

ِ قَالَْت  أَْن يَْلبََسهَا اْلُجنُُب َواْلَحائُِض َولَِكْن بِْعهَا َواْجَعْل ثََمنَهَا في اْلَمَساِكيِن َوفِى َسبِيِل َّللاه

ْيبَةُ بَْعَد َذلَِك يُْرِسُل بِهَا إِلَى اْليََمِن فَتُبَاُع هُنَاَك ثُمه يُْجَعُل ثََمنُهَا في اْلَمَساِكيِن َوفِى فََكاَن شَ 

بِيلِ  ِ َواْبِن السه َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو األَِديُب أَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر اإِلْسَماِعيلِىُّ أَْخبََرنَا   . َسبِيِل َّللاه

ثَنَا ِحبهاُن َعِن اْبِن اْلُمبَاَرِك ح َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن اْلفَْضِل اْلقَطهاُن اْلَحسَ  ُن ْبُن ُسْفيَاَن َحده

ثَنَا َعلِىُّ ْبُن اْلَحَسِن أَْخبََرنَا عَ  ثَنَا يَْعقُوُب ْبُن ُسْفيَاَن َحده ِ ْبُن َجْعفٍَر َحده ِ أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه  ْبُن ْبُد َّللاه

ْهِرىِّ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا  ٌد يَْعنِى اْبَن أَبِى َحْفَصةَ َعِن الزُّ اْلُمبَاَرِك أَْخبََرنَا ُمَحمه

َكانُوا يَُصوُموَن َعاُشوَراَء قَْبَل أَْن يُْفَرَض َرَمَضاُن َوَكاَن يَْوًما تُْستَُر فِيِه اْلَكْعبَةُ   : عنها قَالَتْ 

ِ صلى َّللا عليه وسلمقَالَ  ُ َرَمَضاَن قَاَل َرُسوُل َّللاه ا فََرَض َّللاه َمْن َشاَء أَْن يَُصوَمهُ  )   : ْت فَلَمه

   . فَْليَُصْمهُ َوَمْن َشاَء أَْن يَْتُرَكهُ تََرَكهُ 
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ِ ْبنِ  ِد ْبِن ُمقَاتٍِل َعْن َعْبِد َّللاه ِحيِح َعْن ُمَحمه    . اْلُمبَاَركِ  َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ِب َوالنُُّزوِل بِهَا  : باب الَِة بِاْلُمَحصه   الصه

 ِ ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه وِسىُّ َحده ِد ْبِن يُوُسَف السُّ ُد ْبُن   : إِْسَحاُق ْبُن ُمَحمه ُمَحمه

ثَنِى اْبُن ِشهَاٍب يَْعقُوَب أَْخبََرنَا اْلَعبهاُس ْبُن اْلَولِيِد  ثَنَا األَْوَزاِعىُّ َحده ْبِن َمْزيٍَد أَْخبََرنِى أَبِى َحده

ِ صلى َّللا  ْحَمِن َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ رضي َّللا عنه أَنه َرُسوَل َّللاه َعْن أَبِى َسلََمةَ ْبِن َعْبِد الره

ُ بَِخْيِف بَنِى ِكنَانَةَ  نَْحنُ   : عليه وسلم قَاَل ِحين أََراَد أَْن يَْنفَِر ِمْن ِمنًى نَاِزلُوَن َغًدا إِْن َشاَء َّللاه

َب َوَذلَِك أَنه قَُرْيًشا َوبَنِى ِكنَانَةَ تَقَاَسُموا َعلَى   . َحْيُث تَقَاَسُموا َعلَى اْلُكْفرِ  يَْعنِى بَِذلَِك اْلُمَحصه

يَُكوَن بَْينَهُْم َشْىٌء َحتهى يُْسلُِموا إِلَْيِهْم َرُسوَل بَنِى هَاِشٍم َوبَنِى اْلُمطهلِِب أَْن الَ يُنَاِكُحوهُْم َوالَ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم  ِحيِح ِمْن َحِديِث األَْوَزاِعىِّ   . َّللاه   . أَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ َوُمْسلٌِم في الصه

ُد ْبُن أَبِى اْلَمْعُروِف اْلفَقِيهُ الْ   : َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  بِْشُر   : ِمْهَرَجانِىُّ بِهَا أَْخبََرنَا أَبُو َسْهلٍ ُمَحمه

ِ   : ْبُن أَْحَمَد أَْخبََرنَا أَبُو َجْعفَرٍ  ثَنَا َعلِىُّ ْبُن َعْبِد َّللاه اُء َحده أَْحَمُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن نَْصٍر اْلَحذه

اٍم أَْخبََرنِ  اِق ْبُن هَمه زه ثَنَا َعْبُد الره ْهِرىِّ َعْن َعلِىِّ ْبِن ُحَسْيٍن َعْن اْلَمِدينِىِّ َحده ى َمْعَمٌر َعِن الزُّ

ُ تََعالَى َعْنهُ قَاَل قُلْتُ  ِ   : َعْمِرو ْبِن ُعْثَماَن ْبِن َعفهاَن َعْن أَُساَمةَ ْبِن َزْيٍد َرِضَى َّللاه يَا َرُسوَل َّللاه

تِِه قَالَ  نَْحُن نَاِزلُوَن َغًدا َخْيَف   : ثُمه قَالَ   . نَا َعقِيٌل َمْنِزالً َوهَْل تََرَك لَ   : أَْيَن تَْنِزُل َوَذلَِك في َحجه

َب َوَذلَِك أَنه قَُرْيًشا َوِكنَانَةَ تََحالَفَْت َعلَى   . بَنِى ِكنَانَةَ َحْيُث تَقَاَسُموا اْلُكفهارُ  يَْعنِى بَِذلَِك اْلُمَحصه

ْهِرىُّ َواْلَخْيُف اْلَواِدى  . ُعوهُْم َوالَ يُْئُووهُمْ بَنِى هَاِشٍم أَْن الَ يُنَاِكُحوهُْم َوالَ يُبَايِ     . قَاَل الزُّ

ِد ْبِن  اِق وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن ُمَحمه زه ِحيِح َعْن َمْحُموٍد َعْن َعْبِد الره َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

اقِ  زه    . ِمْهَراَن َوَغْيِرِه َعْن َعْبِد الره

ِ أَْخبََرنَا أَبُو  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد   : َعْبِد َّللاه ثَنِى أَبِى أَْخبََرنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

اِق أَْخبََرنَا َمْعَمٌر َعْن أَيُّوَب َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمَر رضي َّللا  زه ثَنَا َعْبُد الره ْبُن َرافٍِع َحده

ُ تََعالَى َعْنهَُما َكانُوا يَْنِزلُوَن  أَنه   : عنه النبي صلى َّللا عليه وسلم َوأَبَا بَْكٍر َوُعَمَر َرِضَى َّللاه

   . األَْبطَحَ 

اِق َوأَْخَرَجهُ أَْيًضا ِمْن  زه اِزىِّ َعْن َعْبِد الره ِد ْبِن ِمْهَراَن الره ِحيِح َعْن ُمَحمه َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

أَنههُ َكاَن يََرى التهْحِصيَب ُسنهةً َوَكاَن   : ْبِن ُجَوْيِريَةَ َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمرَ  َحِديِث َصْخرِ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم   : قَاَل نَافِعٌ   . يَُصلِّى الظُّْهَر يَْوَم النهْفِر بِاْلَحْصبَةِ  َب َرُسوُل َّللاه قَْد َحصه

ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َوأَْخبَرَ   . َوالْخلَفَاُء بَْعَدهُ  اُز َحده ِ ْبُن َسْعٍد اْلبَزه ثَنِى َعْبُد َّللاه ِ اْلَحافِظُ َحده نَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا ثَنَا ُحَمْيُد ْبُن َمْسَعَدةَ َحده ِد ْبِن أَبِى َخالٍِد َوإِْبَراِهيُم ْبُن إِْسَحاَق ْبِن يُوُسَف قَاالَ َحده َخالُِد  ُمَحمه

ِ َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمرَ ْبُن اْلَحا ثَنَا ُعبَْيُد َّللاه َب   : ِرِث َحده أَنههُ َكاَن يَُصلِّى بِهَا يَْعنِى اْلُمَحصه

ِ   : قَالَ   . َوأَْحِسبُهُ اْلَمْغِرَب َواْلِعَشاءَ   : الظُّْهَر َواْلَعْصَر قَاَل َخالِدٌ  َويَْهَجُع َويَْذُكُر أَنه َرُسوَل َّللاه

   .  عليه وسلم فََعَل َذلَِك أَْو َكاَن يَْفَعلُ صلى َّللا
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ِحيِح َعِن الَْحَجبِىِّ َعْن َخالِِد ْبِن اْلَحاِرثِ     . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق َوأَبُو بَْكرٍ  ْلَحَسِن اْلقَاِضى أَْحَمُد ْبُن ا  : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم أَْخبََرنَا   : قَالُوا َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا ُمَحمه ُمَحمه

ثَهُ َعنْ   : اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى َعْمُرو ْبُن اْلَحاِرثِ  أَنه   : أَنَِس ْبِن َمالِكٍ  أَنه قَتَاَدةَ ْبَن ِدَعاَمةَ َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم َصلهى الظُّْهَر َواْلَعْصَر َواْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء َوَرقََد َرْقَدةً  َرُسوَل َّللاه

ِب ثُمه َرِكَب إِلَى اْلبَْيِت فََطاَف بِهِ     . بِاْلُمَحصه

ِحيِح َعْن َعْبِد اْلُمتَ     . َعاِل ْبِن طَالٍِب َعِن اْبِن َوْهبٍ َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ِب لَْيَس بِنُُسٍك يَِجُب بِتَْرِكِه َشْىءٌ   : باب لِيِل َعلَى أَنه النُُّزوَل بِاْلُمَحصه   الده

دٍ  ثَنَا أَبُو ُمَحمه ِ ْبُن يُوُسَف األَْصبَهَانِىُّ إِْمالًَء أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيدٍ   : َحده ِد ْبِن أَ   : َعْبُد َّللاه ْحَمُد ْبُن ُمَحمه

ثَنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ َعنْ  ْعفََرانِىُّ َحده ٍد الزه ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه ةَ َحده  َعْمِرو ِزيَاٍد اْلبَْصِرىُّ بَِمكه

ِ ْبِن َعبهاٍس رضي َّللا عنه  لَْيَس   : أَنههُ قَالَ ْبِن ِدينَاٍر َعْن َعطَاِء ْبِن أَبِى َربَاٍح َعْن َعْبِد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم  ُب بَِشْىٍء إِنهَما هَُو َمْنِزٌل نََزلَهُ َرُسوُل َّللاه    . اْلُمَحصه

ِحيِح َعْن َعلِىِّ ْبِن اْلَمِدينِىِّ وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن أَبِى َشْيبَةَ  َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا ُسلَْيَماُن ْبُن أَْحَمَد   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . ْن ُسْفيَانَ َوَغْيِرِه عَ 

ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن ِهشَ  ثَنَا أَبُو نَُعْيٍم َحده ثَنَا َعلِىُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز َحده اِم ْبِن ْبِن أَيُّوَب اللهْخِمىُّ َحده

ِ صلى َّللا   : ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها قَالَتْ  إِنهَما َكاَن َمْنِزالً نََزلَهُ َرُسوُل َّللاه

   . عليه وسلم لِيَُكوَن أَْسَمَح لُِخُروِجِه تَْعنِى األَْبطَحَ 

ِحيِح َعْن أَبِى نَُعْيٍم َوأَْخَرَجهُ مُ  َوَزاَد   . ْسلٌِم ِمْن أَْوُجٍه َعْن ِهَشامٍ َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

وْذبَاِرىُّ   . بَْعُضهُْم َعْن ِهَشاٍم َوَزاَد بَْعُضهُْم َعْن ِهَشاٍم َولَْيَس بُِسنهةٍ  أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعلِىٍّ الرُّ

ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َحنْ  ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ُد ْبُن بَْكٍر َحده ثَنَا يَْحيَى ْبُن َسِعيٍد َعْن ِهَشاٍم أَْخبََرنَا ُمَحمه بٍَل َحده

َب   : َعْن أَبِيِه َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها ِ صلى َّللا عليه وسلم اْلُمَحصه إِنهَما نََزَل َرُسوُل َّللاه

   . ْلهُ لِيَُكوَن أَْسَمَح لُِخُروِجِه َولَْيَس بُِسنهٍة فََمْن َشاَء نََزلَهُ َوَمْن َشاَء لَْم يَْنزِ 

اُف   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن اْلفَْضِل الْقَطهاُن بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ  وه ٍد الصه أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه

ثَنَا َصالُِح ْبُن َكْيَساَن أَ  ثَنَا ُسْفيَاُن َحده ثَنَا اْلُحَمْيِدىُّ َحده ثَنَا بِْشُر ْبُن ُموَسى َحده نههُ َسِمَع ُسلَْيَماَن َحده

ُث َعْن أَبِى َرافٍِع قَالَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم أَْن أَْنِزَل   : ْبَن يََساٍر يَُحدِّ لَْم يَأُْمْرنِى َرُسوُل َّللاه

ُن ِدينَاٍر قَاَل ُسْفيَاُن َكاَن َعْمُرو بْ   . بَِمْن َمِعى بِاألَْبطَِح َولَِكْن أَنَا َضَرْبُت قُبهتَهُ ثُمه َجاء فَنََزلَ 
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ا قَِدَم َعلَْينَا َصالٌِح قَاَل َعْمٌرو ُث بِهََذا اْلَحِديِث َعْن َصالِِح ْبِن َكْيَساَن فَلَمه اْذهَبُوا إِلَْيِه   : يَُحدِّ

   . فََسلُوهُ َعْن هََذا اْلَحِديثِ 

ِحيِح َعْن قُتَْيبَةَ َوأَبِى بَْكٍر َوُزهَْيٍر َعْن سُ     . ْفيَانَ َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

  طََواِف اْلَوَداعِ   : باب

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو بَْكرٍ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه   : أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى قَاالَ َحده

ثَنَا ُعْثَماُن  ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمْكَرٍم َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ْبُن ُعَمَر أَْخبََرنَا أَْفلَُح ْبُن ُحَمْيٍد َعِن ُمَحمه

ِ صلى َّللا عليه وسلم فِى   : اْلقَاِسِم َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها قَالَتْ  َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاه

ُ اْلَحجه َونَفَْرنَا ِمنْ   : لَيَالِى اْلَحجِّ َوَذَكَرِت اْلَحِديَث َوقَالَتْ  َب  َحتهى قََضى َّللاه ِمنًى فَنََزْلنَا اْلُمَحصه

ْحَمِن ْبَن أَبِى بَْكٍر فَقَالَ  اْخُرْج بِأُْختَِك ِمَن اْلَحَرِم ثُمه اْفُرَغا ِمْن طََوافُِكَما ثُمه   : فََدَعا َعْبَد الره

بِ  ُ اْلُعْمَرةَ َوفََرْغنَا ِمنْ   : قَالَتْ   . تَأْتِيَانِى هَا هُنَا بِاْلُمَحصه طَوافِنَا ِمْن َجْوِف اللهْيِل  فَقََضى َّللاه

ِب فَقَالَ  ِحيِل فََمره بِاْلبَْيِت فَطَاَف بِِه ثُمه   : قُْلنَا  . فََرْغتُنه   : فَأَتَْينَاهُ بِاْلُمَحصه َن في النهاِس بِالره نََعْم فَأَذه

هًا إِلَى اْلَمِدينَةِ  ِحيِح ِمْن   . اْرتََحل ُمتََوجِّ َوأَْخبََرنَا أَبُو   . َحِديِث أَفْلََح ْبِن ُحَمْيدٍ أَْخَرَجاهُ في الصه

ثَ  اٍر َحده ُد ْبُن بَشه ثَنَا ُمَحمه ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ُد ْبُن بَْكٍر َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه نَا أَبُو بَْكٍر َعلِىٍّ الرُّ

ثَنَا أَْفلَُح فََذَكَرهُ إِلَى أَ  ثُمه ِجْئتُهُ بَِسَحٍر فَأَذهنه في أَْصَحابِِه   : ْن قَاَل قَالَتْ يَْعنِى اْلَحنَفِىه َحده

هًا  ْبِح فَطَاَف بِِه ِحين َخَرَج ثُمه اْنَصَرَف ُمتََوجِّ ِحيِل فَاْرتََحَل فََمره بِاْلبَْيِت قَْبَل َصالَِة الصُّ بِالره

   . إِلَى اْلَمِدينَةِ 

ِحيِح عَ  ِد ْبِن بَشهارٍ َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه    . ْن ُمَحمه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن قَاالَ َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

افِِعىُّ أَْخبََرنَا اْبُن عُ  بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه يَْينَةَ َعْن ُسلَْيَماَن األَْحَوِل َعْن أَْخبََرنَا الره

َكاَن النهاُس يَْنَصِرفُوَن في ُكلِّ َوْجٍه فَقَاَل النبي صلى َّللا عليه   : طَاُوٍس َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ 

نَا أَبُو اْلَحَسِن ْبُن َوأَْخبَرَ   . الَ يَْنفَِرنه أََحٌد ِمَن اْلَحاجِّ َحتهى يَُكوَن آِخُر َعْهِدِه بِاْلبَْيتِ  )   : وسلم

ثَنَ  يَراِزىُّ َحدهثَنَا َسِعيٌد َحده ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن َصالٍِح الشِّ ا ُسْفيَاُن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد َحده

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو َعْمِرو ْبُن أَبِى َجْعفٍَر أَخْ  ثَنَا ُزهَْيُر وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه بََرنَا أَبُو يَْعلَى َحده

ثَنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ فََذَكَر اْلَحِديَث بِنَْحٍو ِمْن َمْعنَاهُ     . ْبُن َحْرٍب َحده

ِحيِح َعْن َسِعيِد ْبِن َمْنُصوٍر َوُزهَْيِر ْبِن َحْربٍ   َوأَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبنُ   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  افِِعىُّ أَْخبََرنَا   : اْلَحَسِن اْلقَاِضى َحده بِيُع أَْخبََرنَا الشه ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا الره ُمَحمه

 ِ ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن يَعْ   : اْبُن ُعيَْينَةَ ح وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا يَْحيَى ُمَحمه قُوَب َحده

ثَنَا ُسْفيَاُن َعِن اْبِن طَاُوٍس َعْن أَبِيِه َعِن اْبِن َعبهاٍس قَا ٌد َحده ثَنَا ُمَسده ِد ْبِن يَْحيَى َحده   : لَ ْبُن ُمَحمه
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افِِعىِّ إاِله أُِمَر النهاُس أَْن يَُكوَن آِخُر َعْهِدِهْم بِاْلبَْيِت إاِله أَنههُ ُخفَِّف َعِن اْلَحائِِض وَ  فِى ِرَوايَِة الشه

َص لِْلَمْرأَِة اْلَحائِضِ     . أَنههُ ُرخِّ

ٍد وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن أَبِى َشْيبَةَ َوَغْيِرِه َعْن  ِحيِح َعْن ُمَسده َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ُد ْبُن إِْبَراِهيَم أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِ   . ُسْفيَانَ  ثَنَا ُمَحمه ىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن َجْعفٍَر َحده

ِ ْبِن ُعَمَر أَنه ُعَمَر ْبَن اْلَخطهاِب رضي َّللا ثَنَا َمالٌِك َعْن نَافٍِع َعْن َعْبِد َّللاه ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر َحده  َحده

  . َحاجِّ َحتهى يَطُوَف بِاْلبَْيِت َوإِنه آِخَر النُُّسِك الطهَواُف بِاْلبَْيتِ الَ يَْصُدَرنه أََحٌد ِمَن الْ   : عنه قَالَ 

ثَنَا َمالٌِك َعْن يَْحيَى ْبِن َسِعيدٍ  ثَنَا َمالٌِك َوبِإِْسنَاِدِه قَاَل َحده أَنه ُعَمَر ْبَن   : َوبِإِْسنَاِدِه قَاَل َحده

ُ تََعالَى َعْنهُ  َوأَْخبََرنَا أَبُو   . َرده َرُجالً ِمْن َمرِّ ظَْهَراَن لَْم يَُكْن َودهَع اْلبَْيتَ اْلَخطهاِب َرِضَى َّللاه

بِيُع أَْخبََرنَا ا ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس أَْخبََرنَا الره افِِعىُّ َسِعيِد ْبُن َوأَْخبََرنَا أَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو َحده لشه

   . ْلَحِديثَْيِن َجِميًعاأَْخبََرنَا َمالٌِك فََذَكَر ا

  تَْرِك اْلَحائِِض اْلَوَداعَ   : باب

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا   : أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َحده ُمَحمه

افِِعىُّ أَْخبَ  بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه ِ اْلَحافِظُ الره َرنَا َمالٌِك َواْبُن ُعيَْينَةَ ح وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ ْبُن   : َحده َغانِىُّ أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه ُد ْبُن إِْسَحاَق الصه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ْحَمِن ْبِن اْلقَاِسِم َعْن أَبِيِه َعْن َعائَِشةَ َزْوِج النبي صلى َّللا يُوُسَف أَْخبََرنَا َمالٌِك َعْن َعبْ  ِد الره

أَنه َصفِيهةَ بِْنَت ُحيَىٍّ َزْوَج النبي صلى َّللا عليه وسلم َحاَضْت فَُذِكَر َذلَِك  )   : عليه وسلم

ِ صلى َّللا عليه وسلم فَقَالَ  لَْفظُ   . فاَلَ إًِذا  : إِنههَا قَْد أَفَاَضْت قَالَ   : يلَ قِ   . أََحابَِستُنَا ِهىَ   : لَِرُسوِل َّللاه

 ِ    . َحِديِث أَبِى َعْبِد َّللاه

ِ ْبِن يُوُسَف َوأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن َحِديِث أَيُّوَب َواْبِن  ِحيِح َعْن َعْبِد َّللاه َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

   . ْحَمنِ ُعيَْينَةَ َواللهْيِث َعْن َعْبِد الره 

ثَنَا  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َطاِهٍر اْلفَقِيهُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَالُوا َحده أَبُو أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

َغانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو اْليَ   : اْلَعبهاسِ  ُد ْبُن إِْسَحاَق الصه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده َماِن أَْخبََرنَا ُمَحمه

ْحَمنِ  بَْيِر َوأَبُو َسلََمةَ ْبُن َعْبِد الره ثَنِى ُعْرَوةُ ْبُن الزُّ ْهِرىِّ َحده أَنه َعائَِشةَ َزْوَج   : ُشَعْيٌب َعِن الزُّ

النبي صلى َّللا عليه وسلم أَْخبََرْتهَُما أَنه َصفِيهةَ بِْنَت ُحيَىٍّ َزْوَج النبي صلى َّللا عليه وسلم 

ِة اْلَوَداِع بِِمنًى بَْعَد َما أَفَاَضْت َوطَافَْت بِاْلبَْيِت قَالَْت َعائَِشةُ رضي َّللا عنها حَ  اَضْت في َحجه

ِ إِنه َصفِيهةَ قَْد َحاَضْت فَقَاَل النبي صلى َّللا عليه وسلم  : فَقُْلتُ    . أََحابَِستُنَا ِهىَ  )   : يَا َرُسوَل َّللاه

ا إِنه   : فَقُْلتُ  ِ صلى َّللا عليه أَمه ِ َوطَافَْت بِاْلبَْيِت قَاَل َرُسوُل َّللاه هَا قَْد أَفَاَضْت يَا َرُسوَل َّللاه

   . فَْلتَْنفِرْ  )   : وسلم
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ِحيِح َعْن أَبِى اْليََمانِ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َزَكِريها بْ   . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه ُن َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ُد   : أَبِى إِْسَحاَق َوأَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن قَالُوا َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا ُمَحمه ُمَحمه

ِ ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنَا يُونُُس ْبُن يَِزيَد َوَغْيُرهُ ِمْن أَهْ  ِل اْلِعْلِم ْبُن َعْبِد َّللاه

بَْيِر أَنه َعائَِشةَ َزْوَج النبي  ْحَمِن َوُعْرَوةَ ْبِن الزُّ َعِن اْبِن ِشهَاٍب َعْن أَبِى َسلََمةَ ْبِن َعْبِد الره

طَِمثَْت َصفِيهةُ بِْنُت ُحيَىٍّ َزْوُج النبي صلى َّللا عليه وسلم فِى   : صلى َّللا عليه وسلم قَالَتْ 

ِة اْلَوَداِع بَعْ  ِ صلى َّللا عليه َحجه َد َما أَفَاَضْت طَاِهًرا َوطَافَْت بِاْلبَْيِت فََذَكْرُت َذلَِك لَِرُسوِل َّللاه

ِ إِنههَا قَْد أَفَاَضْت َوِهَى طَاِهَرةٌ ثُمه طَِمثَْت بَْعَد   : فَقُْلتُ   . أََحابَِستُنَا ِهىَ   : وسلم فَقَالَ  يَا َرُسوَل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلمفَقَاَل رَ   . اإِلفَاَضةِ     . فَْلتَْنفِرْ  )   : ُسوُل َّللاه

ِحيِح َعْن أَبِى الطهاِهِر َوَغْيِرِه َعِن اْبِن َوْهبٍ  دٍ   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه َعْبُد   : َوأَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه

ِ ْبُن يُوُسَف األَْصبَهَانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيدٍ  ثَنَا  أَْحَمدُ   : َّللاه ِد ْبِن ِزيَاٍد اْلبَْصِرىُّ َحده ْبُن ُمَحمه

بَ  ْهِرىِّ َعْن ُعْرَوةَ ْبِن الزُّ ثَنَا ُسْفيَاُن َعِن الزُّ ْعفََرانِىُّ َحده بهاِح الزه ِد ْبِن الصه ْيِر اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه

ِ صلى َّللا عليه َحاَضْت َصفِيهةُ بَْعَد َما أَفَاَضْت فََذَكرْ   : َعْن َعائَِشةَ قَالَتْ  ُت َذلَِك لَِرُسوِل َّللاه

ِ إِنههَا قَْد أَفَاَضْت ثُمه َحاَضْت بَْعَد َذلَِك قَاَل   : فَقُْلتُ   . أََحابَِستُنَا ِهىَ   : وسلم فَقَالَ  يَا َرُسوَل َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ َوأَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن اْلحَ   . فَْلتَْنفِْر إًِذا )   : صلى َّللا عليه وسلم َسِن َحده

افِِعىُّ أَْخبََرنَا َمالٌِك ح َوأَْخبََرنَاَ بُو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ أَْخبَرَ  بِيُع أَْخبََرنَا الشه نَا أَبُو أَْخبََرنَا الره

ثَنَا اْبنُ  ُد ْبُن إِْبَراِهيَم َحده ثَنَا َمالٌِك َعْن ِهَشاٍم َعْن أَبِيِه َعْن  بَْكِر ْبُن َجْعفٍَر أَْخبََرنَا ُمَحمه بَُكْيٍر َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم َذَكَر َصفِيهةَ بِْنَت ُحيَىٍّ فَقِيلَ   : َعائَِشةَ  إِنههَا قَْد َحاَضْت   : أَنه َرُسوَل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم    . فاَلَ إًِذا  : إِنههَا قَْد أَفَاَضْت قَالَ   : يلَ قِ   . لََعلههَا َحابَِستُنَا )   : فَقَاَل َرُسوُل َّللاه

ُم   : قَاَل َمالٌِك قَاَل ِهَشاٌم قَاَل ُعْرَوةُ قَالَْت َعائَِشةُ رضي َّللا عنها َونَْحُن نَْذُكُر َذلَِك فَلَِم يُقَدِّ

قُوُل ألَْصبََح بِِمنًى أَْكثَُر ِمْن ِستهِة آالَِف النهاُس نَِساَءهُْم إِْن َكاَن الَ يَْنفَُعهُْم َولَْو َكاَن َذلَِك الهِذى يَ 

ِد ْبِن َعلِىٍّ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ   . اْمَرأٍَة َحائٍِض ُكلُّهُنه قَْد أَفَْضنَ  ِد ْبِن ُمَحمه اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمه

ثَنَا أَبُو بَْكرٍ  وْذبَاِرىُّ اْلفَقِيهُ بِطُوٍس َحده ُد   : الرُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َمْحُمَوْيِه اْلَعْسَكِرىُّ بِاْلبَْصَرِة ُمَحمه

ثَنَا اْلَحَكُم َعْن إِْبَراِهيمَ  ثَنَا ُشْعبَةُ َحده ثَنَا آَدُم َحده ٍد اْلقاَلَنِِسىُّ َحده ثَنَا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمه  النهَخِعىِّ َحده

ِ صلى َّللا عليه   : ها قَالَتْ َعِن األَْسَوِد ْبِن يَِزيَد َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عن أََراَد َرُسوُل َّللاه

وسلم أَْن يَْنفَِر فََرأَى َصفِيهةَ رضي َّللا عنها َعلَى بَاِب ِخبَائِهَا َكئِيبَةً أَْو َحِزينَةً ألَنههَا َحاَضْت 

  . أََما ُكْنِت أَفَْضِت يَْوَم النهْحرِ   : قَالَ ثُمه   . إِنهِك لََحابَِستُنَا  : لَُغةُ قَُرْيشٍ   . َعْقَرى َحْلقَى  : فَقَاَل لَهَا

   . فَاْنفِِرى إًِذا  : نََعْم قَالَ   : يَْعنِى الطهَواَف قَالَتْ 

ِحيِح َعْن آَدَم ْبِن أَبِى إِيَاٍس َوأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن َوْجهَْيِن آَخَرْيِن َعْن  َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

   . ُشْعبَةَ 

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ أَْخبَ  ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن إِْسَحاَق   : َرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَ  ِ اْلَحافِظُ َحده ِ ْبُن يُوُسَف أَْخبََرنَا َمالٌِك وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا َعْبُد َّللاه َغانِىُّ َحده نَا أَبُو بَْكِر الصه
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ثَنَا يَْحيَى ْبُن يَْحيَى قَاَل قََرأُْت َعلَى َمالٍِك َعْن َعبْ  ِد ْبُن إِْسَحاَق أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن قُتَْيبَةَ َحده

ْحَمِن َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها أَ  ِ ْبِن أَبِى بَْكٍر َعْن أَبِيِه َعْن َعْمَرةَ بِْنِت َعْبِد الره نههَا َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم ِ إِنه َصفِيهةَ بِْنَت ُحيَىٍّ قَْد َحاَضْت فَقَاَل  )   : قَالَْت لَِرُسوِل َّللاه يَا َرُسوَل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم ِ   . لََعلههَا تَْحبُِسنَا )   : َرُسوُل َّللاه أَلَْم تَُكْن لََعلههَا َحابَِستُنَا   : َوفِى ِرَوايَِة َعْبِد َّللاه

ِ   . فَاْخُرْجنَ   : بَلَى قَالَ   : قَالُوا  . طَافَْت َمَعُكنه بِاْلبَْيتِ     . فَاْخُرِجى  : َوفِى ِرَوايَِة َعْبِد َّللاه

ِ ْبِن يُوُسفَ  ِحيِح َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى َوَرَواهُ اْلبَُخاِرىُّ َعْن َعْبِد َّللاه   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

بِيُع أَْخبََرنَا وَ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َحده

افِِعىُّ أَْخبََرنَا َمالٌِك َوأَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن َجْعفٍَر َحده  ُد ثَنَا مُ الشه َحمه

ِه َعْمَرةَ أَنههَا أَْخبََرتْ  َجاِل َعْن أُمِّ ثَنَا َمالٌِك َعْن أَبِى الرِّ ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر َحده أَنه   : هُ ْبُن إِْبَراِهيَم َحده

ْت َمَعهَا نَِساُؤهَا تََخاَف أَْن يَِحْضَن  َعائَِشةَ َزْوَج النبي صلى َّللا عليه وسلم َكانَت إَِذا َحجه

هُنه َمْتهُنه يَْوَم النهْحِر فَأَفَْضَن فَإِْن ِحْضَن بَْعَد َذلَِك لَْم تَْنتَِظْر بِِهنه أَْن يَْطهُْرَن تَْنفُِر بِِهنه وَ قَده 

   . ُحيهضٌ 

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو اْلَحَسنِ  ِد ْبِن ُعْبُدوسٍ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا ُعْثَماُن  أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه َحده

ثَنَا ُوهَْيٌب َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو األَِديُب  ثَنَا ُموَسى ْبُن إِْسَماِعيَل َحده اِرِمىُّ َحده ْبُن َسِعيٍد الده

ثَنَا ِعْمَراُن ْبُن ُموَسى أَْخبََرنَا َعْبُد األَْعلَى ْبُن َحمه  ثَنَا أَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر اإِلْسَماِعيلِىُّ َحده اٍد َحده

ِ ْبُن طَاُوٍس َعْن أَبِيِه َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ  ثَنَا َعْبُد َّللاه َص لِْلَحائِِض أَْن تَْنفَِر إَِذا   : ُوهَْيٌب َحده ُرخِّ

َل أَْمِرهِ  الَ تَْنفُِر قَاَل  أَنههَا  : أَفَاَضْت َزاَد أَبُو َعْمٍرو في َحِديثِِه قَاَل َوَسِمْعُت اْبَن ُعَمَر يَقُوُل أَوه

َص لَهُنه   : ثُمه َسِمْعتُهُ يَقُولُ  ِ صلى َّللا عليه وسلم َرخه    . إِنه َرُسوَل َّللاه

ِحيِح َعْن ُمَعلهى ْبِن أََسٍد َعْن ُوهَْيبٍ     . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَنَا أَ  ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُد ْبُن   : بُو اْلَعبهاسِ أَْخبََرنَا ُمَحمه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنَا َرْوٌح أَْخبََرنَا اْبُن ُجَرْيٍج أَْخبََرنِى َحَسُن ْبُن ُمْسلٍِم َعْن طَاُوٍس قَالَ  ُكْنُت َمَع   : إِْسَحاَق َحده

تِى أَْن تَْصُدَر اْلَحائُِض قَْبَل أَْن يَُكوَن آِخُر َعْهِدهَا أَْنَت تُفْ   : اْبِن َعبهاٍس إِْذ قَاَل لَهُ َزْيُد ْبُن ثَابِتٍ 

ا لي فََسْل فاُلَنَةَ األَْنَصاِريهةَ هَْل   : فاَلَ تُْفِت بَِذلَِك فَقَاَل اْبُن َعبهاسٍ   : نََعْم قَالَ   : قَالَ   . بِاْلبَْيتِ  أَمه

َما   : فََرَجَع إِلَْيِه َزْيُد ْبُن ثَابٍِت يَْضَحُك َويَقُولُ   : أََمَرهَا بَِذلَِك النبي صلى َّللا عليه وسلم قَالَ 

ِ   . أََراَك إاِله قَْد َصَدقْتَ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب   : َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ثَ  ِد ْبِن يَْحيَى َحده ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُمَحمه ثَنَا يَْحيَى ْبُن َسِعيٍد َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َحده نَا أَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل َحده

   . فََذَكَرهُ بَِمْعنَاهُ 

ِد ْبِن َحاتٍِم َعْن يَْحيَى ْبِن َسِعيدٍ  ِحيِح َعْن ُمَحمه أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن ْبُن أَبِى   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

قهاُء وَ  ٍد اْلُمْقِرُئ اإِلْسفََرائِينِيهاِن قَاالَ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن   : أَبُو اْلَحَسنِ َعلِىٍّ السه َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

اُد بْ  ثَنَا َحمه ثَنَا ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرٍب َحده ثَنَا يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب اْلقَاِضى َحده ِد ْبِن إِْسَحاَق َحده ُن ُمَحمه
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َسأََل أَْهُل اْلَمِدينَِة اْبَن َعبهاٍس َعِن اْمَرأٍَة طَافَْت بِاْلبَْيت يَْوَم   : وَب َعْن ِعْكِرَمةَ قَالَ َزْيٍد َعْن أَيُّ 

ُم إَِذا أَتَْيتُ   : الَ نَأُْخُذ بِقَْولَِك َوهََذا َزْيُد ْبُن ثَابٍِت يَُخالِفَُك قَالَ   : تَْنفُِر فَقَالُوا  : النهْحِر ثُمه َحاَضْت فَقَالَ 

ا قَِدُموا اْلَمِدينَةَ َسأَلُوا فَأَْخبَُروهُْم بَِصفِيهةَ َوَكاَن فِيَمْن َسأَلُوا أُمُّ ُسلَ  ْيٍم اْلَمِدينَةَ فََسلُوا فَلَمه

   . فَأَْخبََرْتهُْم بَِصفِيهةَ 

اٍد قَاَل اْلبَُخا ِحيِح َعْن أَبِى النُّْعَماِن َعْن َحمه ِرىُّ َوَرَواهُ َخالٌِد َوقَتَاَدةُ َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن الُْمْقِرُئ أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن   . َعْن ِعْكِرَمةَ 

ثَ  بِيِع َحده ثَنَا أَبُو الره ثَنَا يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب َحده ِد ْبِن إِْسَحاَق َحده اُء ُمَحمه ثَنَا َخالٌِد اْلَحذه نَا هَُشْيٌم َحده

فَقَاَل اْبُن   . تُقِيُم َحتهى تَْطهَُر َويَُكوَن آِخُر َعْهِدهَا بِاْلبَْيتِ   : َعْن ِعْكِرَمةَ أَنه َزْيَد ْبَن ثَابٍِت قَالَ 

إِنِّى   : ْيُد ْبُن ثَابٍِت إِلَى اْبِن َعبهاسٍ إَِذا َكانَْت قَْد طَافَْت يَْوَم النهْحِر فَْلتَْنفِْر فَأَْرَسَل زَ   : َعبهاسٍ 

ِ صلى َّللا عليه   : َوَجْدُت الهِذى قُْلَت َكَما قُْلَت قَاَل فَقَاَل اْبُن َعبهاسٍ  إِنِّى ألَْعلَُم قَْوَل َرُسوِل َّللاه

ِ ثُمه تاَلَ  ثُمه ْليَْقُضوا تَفَثَهُْم  )  هَِذِه اآليَةَ وسلم لِلنَِّساء َولَِكنِّ أَْحبَْبُت أَْن أَقُوَل بَِما في ِكتَاِب َّللاه

فُوا بِاْلبَْيِت اْلَعتِيقِ  فَقَْد قََضِت التهفََث َوَوفَِت النهْذَر َوطَافَْت بِاْلبَْيِت   ( َوْليُوفُوا نُُذوَرهُْم َوْليَطهوه

ثَنَا أَ   . فََما بَقِىَ  ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن   : بُو اْلَعبهاسِ َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنَا هَُشْيٌم أَْخبََرنَا َخالٌِد َعْن ِعْكِرَمةَ َعِن اْبِن َعبهاٍس أَنه  هُ إِْسَحاَق أَْخبََرنَا ُمَعلهى ْبُن َمْنُصوٍر َحده

الَ تَْنفُِر َحتهى تَْطهَُر   : ْلتَْنفِْر َوقَاَل َزْيُد ْبُن ثَابِتٍ إَِذا طَافَْت يَْوَم النهْحِر ثُمه َحاَضْت فَ   : قَالَ 

   . َوتَطُوَف بِاْلبَْيِت ثُمه أَْرَسَل بَْعَد َذلَِك إِلَى اْبِن َعبهاٍس فََذَكَر اْلَحِديَث بِنَْحِوهِ 

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن إِْسَحاَق مُ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده َحمه

اْختَلََف فِيهَا اْبُن َعبهاٍس   : أَْخبََرنَا َرْوُح ْبُن ُعبَاَدةَ أَْخبََرنَا َسِعيٌد َعْن قَتَاَدةَ َعْن ِعْكِرَمةَ قَالَ 

  : ْيِت يَْعنِى الطهَواَف بِاْلبَْيِت فَقَاَل اْبُن َعبهاسٍ لِيَُكْن آِخُر َعْهِدهَا بِاْلبَ   : َوَزْيُد ْبُن ثَابٍِت فَقَاَل َزْيدٌ 

إِنها الَ نُتَابُِعَك إَِذا   : إَِذا أَفَاَضْت يَْوَم النهْحِر ثُمه َحاَضْت فَْلتَْنفِْر إِْن َشاَءْت فَقَالَِت األَْنَصارُ 

أَنه َصفِيهةَ   : ِحبَتَُكْم أُمه ُسلَْيٍم فََسأَلُوهَا فَأَْنبَأَتْ َسلُوا َصا  : َخالَْفَت َزْيَد ْبَن ثَابٍِت فَقَاَل اْبُن َعبهاسٍ 

اْلَخْيبَةُ لََك   : بِْنَت ُحيَىِّ ْبِن أَْخطََب َحاَضْت بَْعَد َما طَافَْت بِاْلبَْيِت يَْوَم النهْحِر فَقَالَْت لَهَا َعائَِشةُ 

ِ صلى َّللا  عليه وسلم فَأََمَرهَا أَْن تَْنفَِر َوأَْخبََرَت أُمُّ ُسلَْيٍم أَنههَا َحبَْستِنَا فََذَكُروا َذلَِك لَِرُسوِل َّللاه

َوايَتَْيِن َوأَْخَرَجهُ ِمْن َحِديِث أَيُّوَب   . لَقِيَْت َذاَك َوأََمَرهَا أَْن تَْنفِرَ  أََشاَر اْلبَُخاِرىُّ إِلَى هَاتَْيِن الرِّ

   . َعْن ِعْكِرَمةَ ُمْختََصًرا

  وِف في اْلُمْلتََزمِ اْلُوقُ   : باب

دٍ  ِد ْبُن يُوُسَف أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه ُد ْبُن َغالٍِب   : أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد أَْخبََرنَا ُمَحمه

ثَنَا أَبُو ُحَذْيفَةَ ح َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن ْبُن َعْبَداَن أَْخبََرنَا ُسلَْيَماُن ْبنُ  أَْحَمَد ْبِن أَيُّوَب  َحده

ثَنَا ُسْفيَاُن َعِن  ُد ْبُن َكثِيٍر قَاالَ َحده ثَنَا ُمَحمه ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َداُوَد اْلَمكِّىُّ َحده اْلُمثَنهى ْبِن اللهْخِمىُّ َحده

هِ  بهاِح َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ ِ   : الصه  صلى َّللا عليه وسلم َرأَْيُت َرُسوَل َّللاه

   . يَْلِزُق َوْجهَهُ َوَصْدَرهُ بِاْلُمْلتََزمِ 
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ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َحده ُد ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن َحده  ثَنَا الره ِ ْبُن َوْهٍب َعْن ُسلَْيَماَن يَْعنِى اْبَن باِلٍَل َعْن يَْعقُوَب َحده ثَنَا َعْبُد َّللاه

ِ ْبِن َعبهاسٍ  بَْيِر َعْن َعْبِد َّللاه ْكِن   : إِْبَراِهيَم ْبِن إِْسَماِعيَل َعْن أَبِى الزُّ أَنههُ َكاَن يَْلَزُم َما بَْيَن الرُّ

ُ َما بَْيَن ا  : َواْلبَاِب َوَكاَن يَقُولُ  ْكِن َواْلبَاِب يُْدَعى اْلُمْلتََزَم الَ يَْلَزُم َما بَْينَهَُما أََحٌد يَْسأَُل َّللاه لرُّ

أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى   . هََذا َمْوقُوٌف َوَسائُِر األََحاِديِث فِيِه قَْد َمَضتْ   . َشْيئًا إاِله أَْعطَاهُ إِيهاهُ 

ثَنَا أَبُو الْ  افِِعىُّ قَالَ َعْمٍرو َحده بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه أُِحبُّ لَهُ إَِذا   : َعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره

ْكِن َواْلبَاِب فَيَقُولُ  اللههُمه اْلبَْيُت بَْيتَُك َواْلَعْبُد   : َودهَع اْلبَْيَت أَْن يَقَِف في اْلُمْلتََزِم َوهَُو بَْيَن الرُّ

ْرَت لي ِمْن َخْلقَِك َحتهى َسيهْرتَنِى في َعْبدُ  تَِك َحَمْلتَنِى َعلَى َما َسخه َك َواْبُن َعْبِدَك َواْبُن أَمه

باِلَِدَك َوبَلهْغتَنِى بِنِْعَمتَِك َحتهى أََعْنتَنِى َعلَى قََضاِء َمنَاِسِكَك فَإِْن ُكْنَت َرِضيَت َعنِّى فَاْزَدْد 

ِمَن اآلَن قَْبَل أَْن تَْنأَى َعْن بَْيتَِك َداِرى فَهََذا أََواُن انِْصَرافِى إِْن أَِذْنَت لي َعنِّى ِرًضا َوإاِله فَ 

َغْيَر ُمْستَْبِدٍل بَِك َوالَ بِبَْيتَِك َوالَ َراِغٍب َعْنَك َوالَ َعْن بَْيتَِك اللههُمه فَاْصَحْبنِى بِاْلَعافِيِة في 

َوهََذا ِمْن قَْوِل   . أَْحِسْن ُمْنقَلَبِى َواْرُزْقنِى طَاَعتََك َما أَْبقَْيتَنِىبََدنِى َواْلِعْصَمِة في ِدينِى وَ 

ُ َوهَُو َحَسنٌ  افِِعىِّ َرِحَمهُ َّللاه    . الشه

  َمْن َكِرهَ أَْن يُقَاَل لِلهِذى لَْم يَُحجه َصُروَرةٌ   : باب

ثَنَا أَ  ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن ِسنَاٍن   : بُو اْلَعبهاسِ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنَا اْبُن ُجَرْيٍج أَْخبََرنِى ُعَمُر ْبُن َعطَاٍء يُقَالُ  ُد ْبُن بَْكٍر اْلبُْرَسانِىُّ َحده ثَنَا ُمَحمه اُز َحده  هَُو اْلقَزه

ِ صلى َّللا عليه ُعَمُر ْبُن َعطَاِء ْبِن َوَراٍز َعْن ِعْكِرمَ  ةَ َعِن اْبِن َعبهاٍس قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه

نَنِ   . الَ َصُروَرةَ في اإِلْسالَمِ  )   : وسلم َوَرَواهُ ُعَمُر ْبُن قَْيٍس   . أَْخَرَجهُ أَبُو َداُوَد في ِكتَاِب السُّ

أَنه   : ِدينَاٍر َعْن ِعْكِرَمةَ َعِن اْبِن َعبهاسٍ َوَرَواهُ ُعَمُر ْبُن قَْيٍس َولَْيَس بِاْلقَِوىِّ َعْن َعْمِرو ْبِن 

ِد   : النبي صلى َّللا عليه وسلم نَهَى أَْن يُقَاَل لِْلُمْسلِِم َصُروَرةٌ أَْخبََرنَاهُ أَبُو بَْكرٍ  أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه

اُز ْبِن اْلَحاِرِث األَْصبَهَانِىُّ أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُعَمَر اْلَحافِظُ َحده  ثَنَا يَْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهيَم اْلبَزه

ثَنَا ُعَمُر ْبُن قَْيٍس فََذَكَرهُ  ثَنَا أَبِى َحده ثَنَا طَاِهُر ْبُن َخالِِد ْبِن نَِزاٍر َحده    . َحده

َسالً َوقَْد َرَواهُ ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ َعْن َعْمٍرو َعْن ِعْكِرَمةَ َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم ُمرْ 

َوَرَواهُ اْبُن ُجَرْيٍج َعْن َعْمٍرو َعْن ِعْكِرَمةَ ِمْن قَْولِِه َونَفَى أَْن يَُكوَن َذلَِك َعِن اْبِن َعبهاٍس أَْو 

ُ أَْعلَُم َوفِى ِرَوايَِة اْبِن ُعيَْينَةَ َوَغْيِرِه َعْن َعْمِرو ْبِن  َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم فَاّلِله

ُجَل في اْلَجاِهلِيهِة َويَقُولُ   : ِرَمةَ قَالَ ِدينَاٍر َعْن ِعكْ  ُجُل يَْلِطُم الره إِنِّى َصُروَرةٌ فَيُقَاَل   : َكاَن الره

ِ صلى َّللا عليه   : لَهُ  ُروَرةَ لَِجْهلِِه َوإِْن َرَمى بَِجْعِرِه في ِرْجلِِه فَقَاَل َرُسوُل َّللاه ُدُعوا الصه

ُجِل ثُمه يَقُولُ   : َوفِى ِرَوايٍَة أُْخَرى  . ْسالَمِ الَ َصُروَرةَ في اإلِ  )   : وسلم إِنِّى   : يَْلِطُم َوْجهَ الره

وا َصُروَرةَ َوْجِهِه َولَْو أَْلقَى َسْلَحهُ في ِرْجلِهِ   : َصُروَرةٌ فَيُقَالُ  َوُرِوَى َعْن َمْنُصوِر ْبِن   . ُردُّ

َوتَاَرةً َعِن اْبِن ُجبَْيٍر َعْن أَبِيِه َوتَاَرةً َعِن اْبِن أَِخى ُجبَْيٍر  أَبِى ُسلَْيٍم تَاَرةً َعْن ُجبَْيِر ْبِن ُمْطِعمٍ 

َوتَاَرةً َعْن نَافِِع ْبِن ُجبَْيٍر أَُراهُ َعْن أَبِيِه َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم َدَخلَِت اْلُعْمَرةُ في 

ا أَبُو اْلَحَسِن ْبُن َعْبَداَن أَْخبََرنَا ُسلَْيَماُن ْبُن أَْحَمَد َوأَْخبََرنَ   . اْلَحجِّ إِلَى يَْوِم اْلقِيَاَمِة الَ َصُروَرةَ 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n98&p1#TOP


262 

 

ثَنَا ُسْفيَانُ  ثَنَا ُمَعاِويَةُ ْبُن ِهَشاٍم َحده ثَنَا ُشَعْيُب ْبُن أَيُّوَب َحده ثَنَا َعْبَداُن َحده َعِن اْبِن  ْبِن أَيُّوَب َحده

قَاَل   . الَ يَقُولَنه أََحُدُكْم إِنِّى َصُروَرةٌ   : َرفََعهُ قَالَ  ُجَرْيٍج َعْن َعطَاٍء َعِن اْبِن َعبهاٍس أَُراهُ 

أَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق أَْخبََرنَا   . ُسلَْيَماُن ْبُن أَْحَمَد لَْم يَْرفَْعهُ َعْن ُسفْيَاَن إاِله ُمَعاِويَةُ 

 ِ ُد ْبُن يَعْ   : أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن َعْبِد اْلَوههاِب أَْخبََرنَا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمه ْيبَانِىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه قُوَب الشه

 ِ ْحَمِن قَاَل قَاَل َعْبُد َّللاه الَ يَقُولَنه أََحُدُكْم إِنِّى   : َعْوٍن أَْخبََرنَا اْلَمْسُعوِدىُّ َعِن اْلقَاِسِم ْبِن َعْبِد الره

  . لَِم لَْيَس بَِصُروَرٍة َوالَ يَقُولَنه أََحُدُكْم إِنِّى َحاجٌّ فَإِنه اْلَحاجه هَُو اْلُمْحِرمُ َصُروَرةٌ فَإِنه اْلُمسْ 

ِ ْبِن َمْسُعودٍ     . ُمْرَسٌل َوهَُو َمْوقُوٌف َعلَى َعْبِد َّللاه

ِم َصفَُر َوأَنه النهِسىَء ِمْن أَْمِر   : باب   اْلَجاِهلِيهةِ َمْن َكِرهَ أَْن يُقَاَل لِْلُمَحره

ا بِيُع أَْخبََرنَا الشه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره فِِعىُّ أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو َحده

ِم َصفَُر َولَِكْن يُقَاُل لَهُ   : قَالَ  ُم َوإِنهَما َكِرهْ   : أَْكَرهُ أَْن يُقَاَل لِْلُمَحره مِ اْلُمَحره   : ُت أَْن يُقَاَل لِْلُمَحره

ِم َوَصفََر َويُْنِسئُونَ  وَن فَيَقُولُوَن َصفََراِن لِْلُمَحره  َصفَُر ِمْن قِبَِل أَنه أَهَْل اْلَجاِهلِيهِة َكانُوا يَُعدُّ

وَن َعاًما في َشْهٍر َوَعاًما في َغْيِرِه َويَقُولُونَ  َحَرِم في َعاٍم إِْن أَْخطَأْنَا َمْوِضَع الْ   : فَيَُحجُّ

ُ َجله ثَنَاُؤهُ  ِ   ( إِنهَما النهِسىُء ِزيَاَدةٌ في اْلُكْفرِ  ) أََصْبنَاهُ في َغْيِرِه فَأَْنَزَل َّللاه اآليَةَ َوقَاَل َرُسوُل َّللاه

مَ  )   : صلى َّللا عليه وسلم ُ السه َماَن قَِد اْستََداَر َكهَْيئَتِِه يَْوَم َخلََق َّللاه فاَلَ   . َواِت َواألَْرضَ إِنه الزه

مَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم اْلُمَحره اهُ َرُسوُل َّللاه أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو   . َشْهَر يُْنَسأُ َوَسمه

افِِعىُّ أَ  ثَنَا الشه بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن َحده ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره ْخبََرنَا بَِذلَِك َعْبُد َحده

ِ اْلَحافِظُ َواللهْفظُ لَهُ أَْخبََرنِى أَبُو َعْمِرو ْبُن أَبِى جَ  ْعفٍَر اْلَوههاِب الثهقَفِىُّ وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا َعبْ  ُد اْلَوههاِب الثهقَفِىُّ َعْن أَيُّوَب أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفيَاَن أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن أَبِى َشْيبَةَ َحده

إِنه   : َعِن اْبِن ِسيِريَن َعِن اْبِن أَبِى بَْكَرةَ َعْن أَبِى بَْكَرةَ َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم قَالَ 

نَةُ اْثنَا  َمَواِت َواألَْرَض السه ُ السه َماَن قَِد اْستََداَر َكهَْيئَتِِه يَْوَم َخلََق َّللاه َعَشَر َشْهًرا ِمْنهَا الزه

ُم َوَرَجٌب َشْهُر ُمَضَر الهِذى بَيْ  ِة َواْلُمَحره َن أَْربََعةٌ ُحُرٌم ثاَلَثَةٌ ُمتََوالِيَاٌت ُذو اْلقَْعَدِة َوُذو اْلِحجه

ُ َوَرُسولُهُ أَْعلَمُ   : قُْلنَا  .  ؟ أَىُّ َشْهٍر هََذا   : ثُمه قَالَ   . ُجَماَدى َوَشْعبَانَ  قَاَل فََسَكَت َحتهى ظَنَنها أَنههُ  َّللاه

يِه بَِغْيِر اْسِمِه قَالَ  ةِ   : َسيَُسمِّ ُ َوَرُسولُهُ   : قُْلنَا  .  ؟ فَأَىُّ بَلٍَد هََذا  : بَلَى قَالَ   : قُْلنَا  . أَلَْيَس ُذو اْلِحجه َّللاه

يِه بَِغْيِر اسْ  فَأَىُّ يَْوٍم   : بَلَى قَالَ   : قُْلنَا  . أَلَْيَس اْلبَْلَدةَ   : ِمِه قَالَ أَْعلَُم فََسَكَت َحتهى ظَنَنها أَنههُ َسيَُسمِّ

يِه بَِغْيِر اْسِمِه قَالَ   : قُْلنَا  .  ؟ هََذا ُ َوَرُسولُهُ أَْعلَُم فََسَكَت َحتهى ظَنَنها أَنههُ َسيَُسمِّ أَلَْيَس يَْوَم   : َّللاه

ِ قَالَ بَلَى يَا رَ   : قُْلنَا  . النهْحرِ  ٌد َوأَْحِسبُهُ قَالَ   . فَإِنه ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكمْ   : ُسوَل َّللاه   : قَاَل ُمَحمه

ْم َوأَْعَراَضُكْم َحَراٌم َعلَْيُكْم َكُحْرَمِة يَْوِمُكْم هََذا في بَلَِدُكْم هََذا في َشْهِرُكْم هََذا َوَستَْلقَْوَن َربهكُ 

ُكْم فاَلَ تَْرِجُعوا بَْعِدى ُضالهالً يَْضِرُب بَْعُضُكْم ِرقَاَب بَْعٍض أاَلَ لِيُبَلِِّغ فَيَْسأَلُُكْم َعْن أَْعَمالِ 

اِهُد اْلَغائَِب فَلََعله بَْعَض َمْن يُبَلهُغهُ أَْوَعى لَهُ ِمْن بَْعِض َمْن َسِمَعهُ    . أاَلَ هَْل بَلهْغتُ   : ثُمه قَالَ   . الشه

افِِعىُّ  ْحَمِن ْبِن أَبِى بَْكَرةَ َعْن أَبِيِه  لَْم يَُسِق الشه ٍد َعْن َعْبِد الره ُ َمْتنَهُ َوقَاَل َعْن ُمَحمه َرِحَمهُ َّللاه

َماَن قَِد اْستََدارَ  )   : َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم    . إِنه الزه

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n98&p1#TOP


263 

 

ِحيِح َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن أَبِى َشْيبَةَ َوَرَوا ِد ْبِن اْلُمثَنهى َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه هُ اْلبَُخاِرىُّ َعْن ُمَحمه

ثَنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . َعْن َعْبِد اْلَوههابِ  ِد ْبِن   : أَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق َحده أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه

ثَنَا عَ  اِرِمىُّ َحده ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الده ِ ْبُن َصالٍِح َحدهثَنِى ُمَعاِويَةُ ْبُن َصالٍِح ُعْبُدوٍس َحده ْبُد َّللاه

قَاَل   ( إِنهَما النهِسىُء ِزيَاَدةٌ في اْلُكْفرِ  ) َعْن َعلِىِّ ْبِن أَبِى طَْلَحةَ َعِن اْبِن َعبهاٍس في قَْولِِه تََعالَى 

َكاَن يَُوافِى اْلَمْوِسَم ُكله َعاٍم َوَكاَن يُْكنَى أَبَا  النهِسىُء أَنه ُجنَاَدةَ ْبَن َعْوِف ْبِن أَُميهةَ اْلِكنَانِىه 

َل اْلَعاَم َحالَ  ٌل ثَُماَمةَ فَيُنَاِدى أاَلَ إِنه أَبَا ثَُماَمةَ الَ يَُحاُب َوالَ يَُعاُب أاَلَ َوإِنه َعاَم َصفََر األَوه

ُم الْ  ُم َصفًَرا َعاًما َويَُحرِّ ُم َعاًما فََذلَِك قَْولِِه تََعالَى فَيُِحلُّهُ لِلنهاِس فَيَُحرِّ إِنهَما النهِسىُء ِزيَاَدةٌ  ) ُمَحره

ُمونَهُ َعاًما الَ يَْهِدى اْلقَْوَم  ) إِلَى قَْولِِه   ( في اْلُكْفِر يَُضلُّ بِِه الهِذين َكفَُروا يُِحلُّونَهُ َعاًما َويَُحرِّ

   .  ( اْلَكافِِرينَ 

 ِ ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ْحَمِن ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َحده  اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا َعْبُد الره

ثَنَا َوْرقَاُء َعِن اْبِن أَبِى نَِجيٍح َعْن ُمَجاِهٍد قَالَ  ثَنَا آَدُم َحده فَُث اْلِجَماُع   : اْلُحَسْيِن َحده الره

لَْيَس هَُو َشْهٌر يُْنَسأُ قَْد تَبَيهَن اْلَحجُّ الَ َشكه فِيِه   : َداَل في اْلَحجِّ يَقُولُ َواْلفُُسوُق اْلَمَعاِصى َوالَ جِ 

َم ثُمه يَقُولُوَن َصفٌَر بَِصفٍَر َويُْسقِطَوَن َشْهَر  َوَذلَِك أَنههُْم َكانُوا في اْلَجاِهلِيهِة يُْسقِطُوَن اْلُمَحره

ِل ثُمه يَقُولُونَ     . َشْهُر َربِيٍع بَِشْهِر َربِيعٍ  َربِيٍع األَوه

ْيخُ  يِق رضي َّللا عنه قَْبَل َحجِّ النبي صلى َّللا عليه   : قَاَل الشه دِّ اْختَلَفُوا في َحجِّ أَبِى بَْكٍر الصِّ

ِة فََذهََب ُمَجاِهٌد إِلَى أَنههُ َوقََع في ِذى الْ  قَْعَدِة وسلم هَْل َكاَن في ِذى اْلقَْعَدِة أَْو في ِذى اْلِحجه

ةِ  ِد   . َوَذهََب بَْعُضهُْم إِلَى أَنههُ َوقََع في ِذى اْلِحجه ِد أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ثَنَا َحْنبَُل ْبُن  اِك َحده ِ ْبِن بِْشَراَن بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا أَبُو َعْمِرو ْبُن السهمه إِْسَحاَق قَاَل قَاَل ْبِن َعْبِد َّللاه

ِ يَْعنِى أَْحَمَد ْبَن َحْنبٍَل ِحَكايَةً َعْن ُمَجاِهٍد في قَْولِِه    ( إِنهَما النهِسىُء ِزيَاَدةٌ في اْلُكْفرِ  ) أَبُو َعْبِد َّللاه

ِم َعاَمْيِن فََكانُوا يَ   : قَالَ  وا في اْلُمَحره ِة َعاَمْيِن ثُمه َحجُّ وا في ِذى اْلِحجه وَن في ُكلِّ َسنٍَة َحجُّ ُحجُّ

ةُ أَبِى بَْكٍر رضي َّللا عنه اآلِخَر ِمَن اْلَعاِميِن في ِذى  في ُكلِّ َشْهٍر َعاَمْيِن َحتهى َوافَقَْت َحجه

ِة النبي صلى َّللا عليه وسلم بَِسنٍَة ثُمه َحجه النبي صلى َّللا عليه وسلم ِمْن  اْلقَْعَدِة قَْبَل َحجه

ِ صلى َّللا عليه وسلم فِى ُخْطبَتِهِ قَابٍِل في ِذى الْ  ِة فََذلَِك ِحين يَقُوُل َرُسوُل َّللاه َماَن   : ِحجه إِنه الزه

َمَواِت َواألَْرضَ  ُ السه ثَنَا بِهََذا اْلَحِديِث َعْبُد   . قَِد اْستََداَر َكهَْيئَتِِه يَْوَم َخلََق َّللاه ِ َحده قَاَل أَبُو َعْبِد َّللاه

اِق حَ  زه ثَنَا َمْعَمٌر َعِن اْبِن أَبِى نَِجيٍح َعْن ُمَجاِهدٍ الره ا   . ده ِ فَأَمه ِ قَاَل أَبُو َعْبِد َّللاه قَاَل أَبُو َعْبِد َّللاه

ْحَمِن أَنه أَبَا هَُريَْرةَ قَالَ  ْهِرىُّ فَُحِكَى َعْنهُ قَاَل أَْخبََرنِى ُحَمْيُد ْبُن َعْبِد الره ٍر بََعثَنِى أَبُو بَكْ   : الزُّ

ُن بِِمنًى أَْن الَ يَُحجه بَْعَد اْلَعاِم ُمْشِرٌك َوالَ يَطُو نِيَن يَْوَم النهْحِر نَُؤذِّ ِة في ُمَؤذِّ َف في تِْلَك اْلَحجه

ْهِرىِّ إِْسنَاُدهُ إِْسنَاٌد َجيٌِّد َوإِنهَما َكانَْت َحجه   . بِاْلبَْيِت ُعْريَانٌ  ِ َحِديُث الزُّ ةُ أَبِى قَاَل أَبُو َعْبِد َّللاه

 ِ ْهِرىُّ قَاَل أَبُو َعبِْد َّللاه ِة َعلَى َما َذَكَر الزُّ قَْد نََزلَْت ُسوَرةُ   : بَْكٍر رضي َّللا عنه في ِذى اْلَحجه

ُ تََعالَى َعْنهُ َوفِيهَا  ِة أَبِى بَْكٍر َرِضَى َّللاه   ( إِنهَما النهِسىُء ِزيَاَدةٌ في اْلُكْفرِ  ) بََراَءةَ قَْبَل َحجه

ِ اْثنَا َعَشَر َشْهًرا ) َوفِيهَا  هُوِر ِعْنَد َّللاه ةَ الشُّ فَهَْل َكاَن يَُجوُز أَْن يَُحجه أَبُو بَْكٍر َعلَى َحجِّ   ( إِنه ِعده

ُ أَنه فِْعلَهُْم َذلَِك َكاَن ُكْفًرا    . اْلَعَرِب َوقَْد أَْخبََر َّللاه
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  َما يُْفِسُد اْلَحجه   : باب

ُد ْبُن َصالٍِح أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْينِ   : أَبُو بَْكرٍ  أَْخبََرنَا ِ ْبُن إِْبَراِهيَم اْلفََسِوىُّ الَداُوِدىُّ   : ُمَحمه َعْبُد َّللاه

ثَنَا أَبُو َعلِىٍّ  ثَنَا أَبُ   : َحده ِجْستَانِىُّ َحده ثَنَا أَبُو َداُوَد السِّ ُد ْبُن أَْحَمَد اللُّْؤلُْؤىُّ َحده ثَنَا ُمَحمه و تَْوبَةَ َحده

  : تَْوبَةَ  ُمَعاِويَةُ يَْعنِى اْبَن َسالهٍم َعْن يَْحيَى قَاَل أَْخبََرنِى يَِزيُد ْبُن نَُعْيٍم أَْو َزْيُد ْبُن نَُعْيٍم َشكه أَبُو

 ِ ُجُل َرُسوَل َّللاه  صلى َّللا عليه أَنه َرُجالً ِمْن ُجَذاٍم َجاَمَع اْمَرأَتَهُ َوهَُما َمْحِرَماِن فََسأََل الره

اْقِضيَا نُُسَكُكَما َوأَْهِديَا هَْديًا ثُمه اْرِجَعا َحتهى إَِذا ِجْئتَُما اْلَمَكاَن الهِذى أََصْبتَُما   : وسلم فَقَاَل لَهَُما

ةٌ أُخْ  قَا َوالَ يََرى َواِحٌد ِمْنُكَما َصاِحبَهُ َوَعلَْيُكَما َحجه َرى فَتُْقباِلَِن َحتهى إَِذا فِيِه َما أََصْبتَُما فَتَفَره

هََذا ُمْنقَِطٌع َوهَُو   . ُكْنتَُما بِاْلَمَكاِن الهِذى أََصْبتَُما فِيِه َما أََصْبتَُما فَأَْحِرَما َوأَتهَما نُُسَكُكَما َوأَْهِديَا

ْكثََرهُ َعْن َجَماَعٍة ِمْن أَْصَحاِب يَِزيُد ْبُن نَُعْيٍم األَْسلَِمىُّ باِلَ َشكٍّ َوقَْد ُرِوَى َما في َحِديثِِه أَْو أَ 

   . النبي صلى َّللا عليه وسلم

إِْسَماِعيُل ْبُن   : ُعَمُر ْبُن َعْبِد الَْعِزيِز ْبِن ُعَمَر ْبِن قَتَاَدةَ أَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو  : أَْخبََرنَا أَبُو نَْصرٍ 

ُد ْبُن إِْبَراهِ  ثَنَا ُمَحمه لَِمىُّ َحده ثَنَا َمالِكٌ نَُجْيٍد السُّ ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر َحده أَنههُ بَلََغهُ أَنه ُعَمَر   : يَم اْلَعْبِدىُّ َحده

ُ تََعالَى َعْنهُْم ُسئِلُوا َعْن َرُجٍل  ْبَن اْلَخطهاِب َوَعلِىُّ ْبُن أَبِى طَالٍِب َوأَبَا هَُرْيَرةَ َرِضَى َّللاه

هَُما ثُمه َعلَْيِهَما اْلَحجُّ   : فَقَالُوا أََصاَب أَْهلَهُ َوهَُو ُمْحِرٌم بِاْلَحجِّ  يَْنفَُذاِن لَِوْجِهِهَما َحتهى يَْقِضيَا َحجه

قَا   : َوقَاَل َعلِىُّ ْبُن أَبِى طَالٍِب رضي َّللا عنه  . ِمْن قَابٍِل َواْلهَْدىُ  فَإَِذا أَهاَله بِاْلَحجِّ َعاَم قَابٍِل تَفَره

هَُما ِد ْبُن َحيهاَن أَبُو   . َحتهى يَْقِضيَا َحجه أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحاِرِث اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه

ثَنَا أَبُو إِْسَحاقَ  ْيِخ َحده ثَنَا   : الشه ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز َحده ِد ْبِن اْلَحَسِن َحده إِْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمه

ثَنَا أَبُو َعْمٍرو يَْعنِى األَْوَزاِعىه َعْن َعطَاءٍ  اْلَولِيُد ْبنُ  أَنه ُعَمَر ْبَن اْلَخطهاِب َرِضَى   : ُمْسلٍِم َحده

ٍة أََصاَب اْمَرأَتَهُ يَْعنِى َوِهى ُمْحِرَمةٌ قَالَ  ُ تََعالَى َعْنهُ قَاَل في ُمْحِرٍم بَِحجه يَْقِضيَاِن   : َّللاه

هَُما َوَعلَْيِهَما الْ  هَُماَحجه ا َحجه قَاَل َوقَاَل   . َحجُّ ِمْن قَابٍِل ِمْن َحْيُث َكانَا أَْحَرَما َويَْفتََرقَاِن َحتهى يُتِمه

َوفِيَما أََجاَز لي أَبُو   . َعطَاٌء َوَعلَْيِهَما بََدنَةٌ إِْن أَطَاَعْتهُ أَِو اْستَْكَرهَهَا فَإِنهَما َعلَْيِهَما بََدنَةٌ َواِحَدةٌ 

ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن  َوفِيَما ِ اْلَحافِظُ ِرَوايَتَهُ َعْنهُ َعْن أَبِى اْلَولِيِد اْلفَقِيِه َحده أََجاَز لي أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ َعْن يَِزيَد ْبِن يَِزيَد بْ  ثَنَا أَبُو بَْكٍر هَُو اْبُن أَبِى َشْيبَةَ َحده  ِن َجابِرٍ ُسْفيَاَن َحده

َكاَن َذلَِك َعلَى َعْهِد ُعَمَر رضي َّللا   : َسأَْلُت ُمَجاِهًدا َعِن اْلُمْحِرِم يَُواقُِع اْمَرأَتَهُ فَقَالَ   : قَالَ 

ِهَما ثُمه يَْرِجَعاِن َحالاَلً ُكلُّ َواِحٍد ِمْنهَُما لَِصاِحبِِه   : عنه قَالَ  ُ أَْعلَُم بَِحجِّ هَُما َوَّللاه يَْقِضيَاِن َحجه

قَا في اْلَمَكاَن الهِذى أََصابَهَافَ  ا َوأَْهَدى َوتَفَره ُد ْبُن   : َوأَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ   . إَِذا َكانَا ِمْن قَابٍِل َحجه ُمَحمه

ثَنَ  ُد ْبُن إِْسَحاَق ْبِن ُخَزْيَمةَ َحده ثَنَا َجدِّى ُمَحمه ا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َزَكِريها أَْخبََرنَا أَبُو طَاِهٍر َحده

ثَنَا ُحَمْيٌد َعْن أَبِى الطُّفَْيلِ  ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن َجْعفٍَر َحده َعاِمِر ْبِن َواثِلَةَ َعِن اْبِن   : ُحْجٍر َحده

 اْقِضيَا نُُسَكُكَما َواْرِجَعا  : في َرُجٍل َوقََع َعلَى اْمَرأَتِِه َوهَُو ُمْحِرٌم قَالَ   : َعبهاٍس رضي َّللا عنه

قَا َوالَ تَْلتَقِيَا َحته  ْيِن فَإَِذا أَْحَرْمتَُما فَتَفَره ى تَْقِضيَا إِلَى بَلَِدُكَما فَإَِذا َكاَن َعاُم قَابٍِل فَاُخْرَجا َحاجه

ِ ْبُن ُعبَْيِد ْبِن ُعَمْيٍر َعْن أَبِى الطُّفَْيِل َعِن ا  . نُُسَكُكَما َوأَْهِديَا هَْديًا ْبِن َعبهاٍس في َوَرَواهُ َعْبُد َّللاه

ةٍ  َل ُمره ِة ثُمه أَِهاله ِمْن َحْيُث أَْهلَلْتَُما أَوه ِ قَِراَءةً َعلَْيِه َوأَبُو َعْبِد   . هَِذِه اْلقِصه أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

لَِمىُّ َوأَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحاِرِث اْلفَقِيهُ األَْصبَهَانِىُّ قَاَل أَبُ  ْحَمِن السُّ ِ أَْخبََرنِى َوقَاالَ الره و َعْبِد َّللاه
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ثَنَا أَبُو بَْكرٍ  ِد ْبِن ِزيَاٍد اْلفَقِيهُ النهْيَسابُوِرىُّ   : أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُعَمَر اْلَحافِظُ َحده ِ ْبُن ُمَحمه َعْبُد َّللاه

ْهلِىُّ َوأَْحَمُد ْبُن َمْنُصوٍر وَ  ُد ْبُن يَْحيَى الذُّ ثَنَا ُمَحمه ثَنَا َحده َعلِىُّ ْبُن َحْرٍب اْلَمْوِصلِىُّ قَالُوا َحده

ِ ْبُن ُعَمَر َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيهِ  ثَنَا ُعبَْيُد َّللاه ُد ْبُن ُعبَْيٍد َحده أَنه َرُجالً أَتَى َعْبَد   : ُمَحمه

ِ ْبَن َعْمٍرو يَْسأَلُهُ َعْن ُمْحِرٍم َوقََع بِاْمَرأٍَة فَأَ  ِ ْبِن ُعَمَر فَقَالَ َّللاه اْذهَْب إِلَى   : َشاَر إِلَى َعْبِد َّللاه

ُجُل فََذهَْبُت َمَعهُ فََسأََل اْبَن ُعَمَر فَقَالَ   : َذلَِك فََسْلهُ قَاَل ُشَعْيبٌ  كَ   : فَلَْم يَْعِرْفهُ الره   . بَطََل َحجُّ

ُجلُ  نهاِس َواْصنَْع َما يَْصنَُعوَن فَإَِذا أَْدَرْكَت قَاباِلً فَُحجه اْخُرْج َمَع ال  : فََما أَْصنَُع قَالَ   : فَقَاَل الره

ِ ْبِن َعْمٍرو َوأَنَا َمَعهُ فَأَْخبََرهُ فَقَالَ   . َوأَْهدِ  اْذهَْب إِلَى اْبِن َعبهاٍس فََسْلهُ قَاَل   : فََرَجَع إِلَى َعْبِد َّللاه

ِ ْبِن  فََذهَْبُت َمَعهُ إِلَى اْبِن َعبهاسٍ   : ُشَعْيبٌ  فََسأَلَهُ فَقَاَل لَهُ َكَما قَاَل اْبُن ُعَمَر فََرَجَع إِلَى َعْبِد َّللاه

  . قَْولِى ِمْثَل َما قَاالَ   : فَقَالَ   ؟ َما تَقُوُل أَْنتَ   : َعْمٍرو َوأَنَا َمَعهُ فَأَْخبََرهُ بَِما قَاَل اْبُن َعبهاٍس ثُمه قَالَ 

ِه َعْبِد  هََذا إِْسنَاٌد َصِحيٌح َوفِيهِ  ِ ِمْن َجدِّ ِد ْبِن َعْبِد َّللاه ِة َسَماِع ُشَعْيِب ْبِن ُمَحمه َدلِيٌل َعلَى ِصحه

ِ ْبِن َعْمٍرو    . َّللاه

ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن إِْسحَ  فهاُر َحده ِ الصه ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا اَق َحده َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

اِر قَالَ    : َعْمُرو ْبُن َمْرُزوٍق أَْخبََرنَا ُشْعبَةُ َعْن أَبِى بِْشٍر قَاَل َسِمْعُت َرُجالً ِمْن بَنِى َعْبِد الده

ِ ْبَن َعْمٍرو فََسأَلَهُ َعْن ُمْحِرٍم َوقََع بِاْمَرأَتِِه فَلَْم يَقُْل َشْيئًا قَاَل فَأَتَى ابْ  َن أَتَى َرُجٌل َعْبَد َّللاه

ِ ْبُن َعْمٍرو إِْن يَُكْن أََحٌد يُْخبُِرهُ فِيهَا بَِشْىٍء فَاْبُن َعمِّ   : َعبهاٍس فََذَكَر َذلَِك لَهُ فَقَاَل َعْبُد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَاَل فَقَاَل اْبُن َعبهاسٍ  يَْقِضيَاِن َما بَقَِى ِمْن نُُسِكِهَما فَإَِذا َكاَن   : َرُسوِل َّللاه

قَا َوَعلَى ُكلِّ َواِحٍد ِمْنهَُما هَْدٌى أَْو  قَابِلٌ  ا فَإَِذا أَتَيَا اْلَمَكاَن الهِذى أََصابَا فِيِه َما أََصابَا تَفَره َحجه

هََكَذا َكاَن اْبُن َعبهاٍس   : قَاَل َعلَْيِهَما اْلهَْدُى قَاَل أَبُو بِْشٍر فََذَكْرُت َذلَِك لَِسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر فَقَالَ 

ِد ْبَن ِزيَادٍ   . يَقُولُ  ِ اْلَحافِظُ إَِجاَزةً أَنه أَبَا ُمَحمه ِ َوأَْنبَأَنِى أَبُو َعْبِد َّللاه أَْخبََرهُْم  َوأَْنبَأَنِى أَبُو َعْبِد َّللاه

ُد ْبُن َمْعَمٍر اْلقَْيِسىُّ َحده  ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن إِْسَحاَق ْبِن ُخَزْيَمةَ َحده ٌد يَْعنِى اْبَن أَْخبََرنَا ُمَحمه ثَنَا ُمَحمه

بَْيِر أَنه ِعْكِرَمةَ َمْولَى اْبِن َعبهاٍس أَْخبََرهُ  أَنه َرُجالً   : بَْكٍر أَْخبََرنَا اْبُن ُجَرْيٍج أَْخبََرنِى أَبُو الزُّ

ا   : أَْهلِى فَقَاَل اْبُن َعبهاسٍ أََصْبُت   : َواْمَرأَتَهُ ِمْن قَُرْيٍش لَقِيَا اْبَن َعبهاٍس بِطَِريِق اْلَمِدينَِة فَقَالَ  أَمه

ا َعاًما قَاباِلً ثُمه أَِهاله ِمْن َحْيُث أَْهلَْلتَُما َحتهى إَِذا بَلَْغتَُما َحيْ  ُكَما هََذا فَقَْد بَطََل فَُحجه ُث َوقَْعَت َحجُّ

قَاَل َوأَْخبََرنَا   . ةَ َوأَْهِد نَاقَةً َوْلتُْهِد نَاقَةً َعلَْيهَا فَفَاِرْقهَا فاَلَ تََراَك َوالَ تََراهَا َحتهى تَْرِميَا اْلَجْمرَ 

ُد ْبُن يُوُسَف حَ  ُد ْبُن يَْحيَى أَْخبََرنَا ُمَحمه ثَنَا ُمَحمه ثَنَا اْبُن ُخَزْيَمةَ قَاَل َوأَْخبََرنَا اْبُن ُخَزْيَمةَ َحده ده

قَاَل   . إَِذا َجاَمَع فََعلَى ُكلِّ َواِحٍد ِمْنهَُما بََدنَةٌ   : ُعَمُر ْبُن َذرٍّ َعْن ُمَجاِهٍد َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ 

ُد ْبُن يُوُسَف أَ  ثَنَا ُمَحمه ُد َحده ثَنَا ُمَحمه ْخبََرنَا َوأَْخبََرنَا اْبُن ُخَزْيَمةَ قَاَل َوأَْخبََرنَا اْبُن ُخَزْيَمةَ َحده

قَاَل َوأَْخبََرنَا   . يُْجِزى بَْينَهَُما َجُزورٌ   : َعبهاٍس قَالَ ُسْفيَاُن َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعطَاٍء َعِن اْبِن 

اِق أَْخبَرَ  زه ثَنَا َعْبُد الره ُد ْبُن يَْحيَى َحده ثَنَا ُمَحمه نَا َمْعَمٌر اْبُن ُخَزْيَمةَ قَاَل َوأَْخبََرنَا اْبُن ُخَزْيَمةَ َحده

َوقَْعُت َعلَى اْمَرأَتِى قَْبَل   : َجاَء اْبَن َعبهاٍس َرُجٌل فَقَالَ   : الَ َعِن اْبِن ُخثَْيٍم َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر قَ 

إِْن َكانَْت أََعانَْتَك فََعلَى ُكلِّ َواِحٍد ِمْنُكَما نَاقَةٌ َحْسنَاُء َجْمالَُء َوإِْن َكانَْت لَْم   : أَْن أَُزوَر فَقَالَ 

   . تُِعْنَك فََعلَْيَك نَاقَةٌ َحْسنَاُء َجْمالَءُ 
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ينَا َعْن َجابِِر ْبِن َزْيدٍ  ْعثَاِء أَنههُ قَالَ   : َوُروِّ هَُما َوَعلَْيِهَما اْلَحجُّ ِمْن قَابٍِل َوإِْن   : أَبِى الشه اِن َحجه يُتِمه

تهى يَْفُرَغا ِمْن َوَعْن إِْبَراِهيَم النهَخِعىِّ يَْفتَِرقَاِن َوالَ يَْجتَِمَعاِن حَ   . َكاَن َذا َمْيَسَرِة أَْهَدى َجُزوًرا

ِهَما َوأَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ َوأَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن   . َحجِّ

ثَنَا َمالٌِك َعْن  ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر َحده ُد ْبُن إِْبَراِهيَم َحده ثَنَا ُمَحمه يَْحيَى ْبِن َسِعيٍد أَنههُ َسِمَع َجْعفٍَر َحده

فَلَْم يَقُْل لَهُ اْلقَْوُم   ؟ َكْيَف تََرْوَن في َرُجٍل َوقََع بِاْمَرأَتِِه َوهَُو ُمْحِرمٌ   : َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيهِب يَقُولُ 

ى اْلَمِدينَِة يَْسأَُل َعْن َذلَِك فَقَاَل لَهُ إِنه َرُجالً َوقََع بِاْمَرأَتِِه َوهَُو ُمْحِرٌم فَبََعَث إِلَ   : َشْيئًا قَاَل َسِعيدٌ 

ُق بَْينَهَُما إِلَى َعاٍم قَابِلٍ   : بَْعُض النهاسِ  لِيُْنفَِذاِن لُِوُجوِهِهَما فَْليُتَِّما   : قَاَل َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيهبِ   . يُفَره

هَُما الهِذى أَْفَسَدا فَإَِذا فََرَغا َرَجَعا َوإَِذا أَدْ  َرَكهَُما اْلَحجُّ فََعلَْيِهَما اْلَحجُّ َواْلهَْدُى َويُِهاله ِمْن َحجه

هَُما قَا َحتهى يَْقِضيَا َحجه ِهَما الهِذى َكانَا أَْفَسَدا َويَتَفَره    . َحْيُث َكانَا أَهاَله بَِحجِّ

  اْلُمْحِرِم يُِصيُب اْمَرأَتَهُ َما ُدوَن اْلِجَماعِ   : باب

ثَنَا ُموَسى   : ىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ أَْخبََرنَا َعلِ  َزاَذ َحده أَْحَمُد ْبُن َمْحُموِد ْبِن ُخره

ثَنَا َشِريٌك َعْن َجابٍِر َعْن أَبِى  افِِعىُّ َحده ٍد الشه ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمه ْبُن إِْسَحاَق اْلقَاِضى َحده

   . هََذا ُمْنقَِطعٌ   . َمْن قَبهَل اْمَرأَتَهُ َوهَُو ُمْحِرٌم فَْليُْهِرْق َدًما  : لِىٍّ رضي َّللا عنه قَالَ َجْعفٍَر َعْن عَ 

هُ َوهَُو قَْوُل َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر َوقَتَاَدةَ   : َوقَْد ُرِوَى في َمْعنَاهُ َعِن اْبِن َعبهاسٍ  َوأَنههُ يُتِمُّ َحجه

   . َواْلفُقَهَاءِ 

ِه الَ يَِجُد بََدنَةً َذبََح بَقََرةً فَإِْن لَْم يَِجْدهَا َذبََح َسْبًعا ِمَن اْلَغنَمِ   : باب   اْلُمْفِسِد لَِحجِّ

أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َوأَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق اْلُمَزكِّى   : اْستِْدالاَلً بَِما أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ 

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ قَاالَ  ِ ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم أَْخبََرنَا   :  َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا ُمَحمه ُمَحمه

ُد ْبنُ   : اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى َمالُِك ْبُن أَنٍَس َوَعْمُرو ْبُن اْلَحاِرِث ح َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   ُمَحمه

ثَنَا أَبُو َسْهلٍ  ثَنَا َداُوُد ْبُن اْلُحَسْيِن   : أَبِى اْلَمْعُروِف اْلفَقِيهُ اْلِمْهَرَجانِىُّ بِهَا َحده بِْشُر ْبُن أَْحَمَد َحده

بَْيِر َعْن َجابِِر  ثَنَا َمالُِك ْبُن أَنٍَس َعْن أَبِى الزُّ ثَنَا قُتَْيبَةُ ْبُن َسِعيٍد َحده ِ اْلبَْيهَقِىُّ َحده ْبِن َعْبِد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم بِاْلُحَدْيبِيَِة اْلبََدنَةَ َعْن َسْبَعٍة َواْلبَقََرةَ َعْن   : قَالَ  نََحْرنَا َمَع َرُسوِل َّللاه

   . َسْبَعٍة َوفِى ِرَوايَِة اْبِن َوْهٍب َعاَم الُْحَدْيبِيَةِ 

ِحيِح َعْن قُتَْيبَةَ ْبنِ  أَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق َوأَبُو   . َسِعيٍد َوَغْيِرهِ  َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ِ ْبِن َعْبِد الْ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه َحَكِم بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن قَاالَ َحده

  : اِعيُل ْبُن َعيهاٍش َعْن َعطَاٍء اْلُخَراَسانِىِّ َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى إِْسمَ 

إِنِّى نََذْرُت بََدنَةً فَلَْم أَِجْدهَا فَقَاَل النبي صلى   : َجاَء َرُجٌل إِلَى النبي صلى َّللا عليه وسلم فَقَالَ 

   . اْذبَْح َسْبًعا ِمَن اْلَغنَمِ  )   : َّللا عليه وسلم

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n98&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n98&p1#TOP
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َذلَِك َرَواهُ اْبُن ُجَرْيٍج َعْن َعطَاٍء اْلُخَراَسانِىِّ أَْوَرَدهُ أَبُو َداُوَد في الَْمَراِسيِل ألَنه َعطَاًء َوكَ 

   . اْلُخَراَسانِىه لَْم يُْدِرْك اْبَن َعبهاٍس َوقَْد ُرِوَى َمْوقُوفًا

  التهْخيِيِر في فِْديَِة األََذى  : باب

ثَنَا أَبُو أَْخبََرنَا أَبُو َعبْ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َطاِهٍر اْلفَقِيهُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَالُوا َحده ِد َّللاه

َكُن ْبُن نَافٍِع أَبُو   : اْلَعبهاسِ  ثَنَا السه َغانِىُّ َحده ُد ْبُن إِْسَحاَق الصه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَ  ْحَمِن ْبِن أَبِى لَْيلَى َعْن َكْعِب ْبِن اْلَحَسِن َحده ِ ْبُن َعْوٍن َعْن ُمَجاِهٍد َعْن َعْبِد الره نَا َعْبُد َّللاه

  . اْدنُ   : في أُْنِزلَْت هَِذِه اآليَةُ قَاَل فَأُتِيُت النبي صلى َّللا عليه وسلم فَقَاَل لِى  : ُعْجَرةَ قَالَ 

تَْيِن أَْو ثاَلَثًا فَ  كَ   : قَالَ فََدنَْوُت َمره   : أَظُنُّهُ قَاَل نََعْم قَاَل َوقَاَل أَيُّوُب َعْن ُمَجاِهدٍ   . أَيُْؤِذيَك هََوامُّ

َر لي   . أَيُْؤِذيَك هََوامُّ َرْأِسكَ  َر قَاَل اْبُن َعْوٍن فَفَسه فَأََمَرنِى بَِصْوٍم أَْو بَِصَدقٍَة أَْو بِنُُسِك َما تَيَسه

ِصيَاُم ثاَلَثَِة أَيهاٍم أَْو َصَدقَةُ ِستهِة   : بَأَنِى أَيُّوُب أَنههُ َسِمَعهُ َعْن ُمَجاِهٍد قَالَ ُمَجاِهٌد فَنَِسيُت فَأَنْ 

ِحيِح ِمْن َحِديِث اْبِن َعْونٍ   . َمَساِكيَن أَْو نُُسُك َشاةٍ  أَْخبََرنَا   . أَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ َوُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ أَْحَمُد بْ   : أَبُو بَْكرٍ  ُد ْبُن   : ُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َحده ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ِ ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى َمالُِك ْبُن أَنٍَس َعْن َعْبِد اْلَكِريِم اْلَجَزرِ  ىِّ َعْبِد َّللاه

ْحَمِن ْبِن أَبِى لَْيلَى َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ  َعْن ُمَجاِهِد ْبنِ  أَنههُ َكاَن َمَع   : َجْبٍر َعْن َعْبِد الره

ِ صلى َّللا عليه وسلم  ِ صلى َّللا عليه وسلم ُمْحِرًما فَآَذاهُ اْلقَْمُل فَأََمَرهُ َرُسوُل َّللاه َرُسوِل َّللاه

ْيِن أَِو اْنُسْك َشاةً أَىه  ُصْم ثاَلَثَةَ   : أَْن يَْحلَِق َرْأَسهُ َوقَالَ  ْيِن ُمده أَيهاٍم أَْو أَْطِعْم ِستهةَ َمَساِكيَن ُمده

ِحيحُ   . َذلَِك فََعْلَت أَْجَزأَ َعنْكَ  ةً أُْخَرى َعْن َعْبِد اْلَكِريِم   . هََذا هَُو الصه َوقَْد َرَواهُ َمالٌِك َمره

ْحَمِن ْبِن أَبِ  أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعلِىٍّ   . ى لَْيلَى ُدوَن ِذْكِر ُمَجاِهٍد في إِْسنَاِدهِ اْلَجَزِرىِّ َعْن َعْبِد الره

ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده  ُد ْبُن بَْكٍر َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعلِىٍّ الرُّ ثَنَا الرُّ

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ اْلقَْعنَبِىُّ َعْن َمالٍِك وأَْخبََرنَا أَبُ  ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا   : و َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ِ ْبُن يُوُسَف أَْخبََرنَا َمالٌِك َوأَْخبََرنَاهُ أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهرَ  ُد ْبُن إِْسَحاَق أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه َجانِىُّ ُمَحمه

ثَنَا َمالٌِك فََذَكَرهُ بِنَْحِوِه أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر  ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر َحده ُد ْبُن إِْبَراِهيَم َحده ثَنَا ُمَحمه ْبُن َجْعفٍَر َحده

ُ في  افِِعىُّ َرِحَمهُ َّللاه ُدوَن ِذْكِر ُمَجاِهٍد في إِْسنَاِدِه َوفِى بَْعِض هَِذِه اْلَعْرَضاِت َسِمَعهُ الشه

افِِعىه تَنَبههَ لَهُ َجَماَعٍة ِمْن أَْصَحا ِب اْلُمَوطَإِ ُدوَن اْلَعْرَضِة الهتِى َشِهَدهَا اْبُن َوْهٍب ثُمه إِنه الشه

اْلُحفهاظُ َحفِظُوهُ   . في ِرَوايَِة اْلُمَزنِىِّ َواْبِن َعْبِد اْلَحَكِم َعْنهُ فَقَاَل َغلِطَ َمالٌِك في هََذا اْلَحِديثِ 

ْيخُ َعْن َعْبِد اْلَكِريِم عَ  ْحَمِن ْبِن أَبِى لَْيلَى َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ قَاَل الشه   : ْن ُمَجاِهٍد َعْن َعْبِد الره

ةِ  حه    . َوإِنهَما َغلِطَ في هََذا بَْعُض اْلَعْرَضاِت َوقَْد َرَواهُ في بَْعِضهَا َعلَى الصِّ

 ِ  ْبُن َعْمٍرو َعْن َعْبِد اْلَكِريِم َعْن ُمَجاِهٍد َعِن اْبِن أَبِى َوَرَواهُ أَْيًضا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ َوُعبَْيُد َّللاه

ْحَمِن ْبِن أَبِى لَْيلَى َعْن  ينَاهُ فِيَما َمَضى ِمْن َحِديِث أَبِى قاِلَبَةَ َعْن َعْبِد الره لَْيلَى َعْن َكْعٍب َوُروِّ

َوِمْن َحِديِث اْلَحَكِم ْبِن ُعتَْيبَةَ َعْن َعْبِد  َكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ قَاَل فِيِه ثاَلَثَةُ آُصٍع ِمْن تَْمرٍ 

ْحَمنِ  ِ ْبِن َمْعقٍِل َعْن َكْعبٍ   : الره لُِكلِّ ِمْسِكيٍن نِْصُف   : فََرقًا ِمْن َزبِيٍب َوِمْن َحِديِث َعْبِد َّللاه

   . َصاٍع ِمْن طََعامٍ 
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  َجَب بِتَْرِك نُُسكٍ التهْرتِيِب في هَْدِى التهَمتُِّع َوُكلِّ َدٍم وَ   : باب

ثَنَا َعْبُد اْلمَ  ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ُد ْبُن بَْكٍر َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه لِِك ْبُن أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ

ثَنِى ُعقَْيٌل َعِن اْبِن ِشهَاٍب عَ  ثَنِى أَبِى أَْخبََرنِى أَبِى َحده ْن َسالِِم ْبِن َعْبِد ُشَعْيِب ْبِن اللهْيِث َحده

 ِ ِ ْبَن ُعَمَر قَاَل فََذَكَر اْلَحِديَث قَالَ   : َّللاه ِ صلى َّللا عليه وسلم   : أَنه َعْبَد َّللاه ا قَِدَم َرُسوُل َّللاه فَلَمه

ةَ قَاَل لِلنهاسِ  هُ  َمْن َكاَن ِمْنُكْم أَْهَدى فَإِنههُ الَ يَِحلُّ ِمْن َشْىٍء َحُرَم ِمْنهُ   : َمكه َحتهى يَْقِضَى َحجه

ْر َوْليَْحلِْل ثُمه لِيُهِ  فَا َواْلَمْرَوِة َوْليُقَصِّ له بِاْلَحجِّ َوَمْن لَْم يَُكْن ِمْنُكْم أَْهَدى فَْليَطُْف بِاْلبَْيِت َوبِالصه

   . إَِذا َرَجَع إِلَى أَْهلِهِ َوْليُْهِد فََمْن لَْم يَِجْد هَْديًا فَْليَُصْم ثاَلَثَةَ أَيهاٍم في اْلَحجِّ َوَسْبَعةً 

ِحيِح َعْن َعْبِد اْلَملِِك ْبِن ُشَعْيٍب َوَرَواهُ اْلبَُخاِرىُّ َعِن اْبِن بَُكْيٍر َعِن  َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

   . اللهْيثِ 

ينَا َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمَر في الهِذى يَفُوتُهُ اْلَحجُّ  اْلَحجُّ قَاباِلً فَْليَُحجه إِِن فَإِْن أَْدَرَكهُ   : َوُروِّ

ِه فَإِْن لَْم يَِجْد هَْديًا فَْليَُصْم َعْنهُ ثاَلَثَةَ أَيهاٍم في الَْحجِّ َوَسْبَعةً إَِذا َرَجَع  اْستَطَاَع َوْليُْهِد في َحجِّ

ِة َوَكَذلَِك َرَواهُ ُسلَْيَماُن ْبُن يََساٍر َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطها  . إِلَى أَْهلِهِ  ِب رضي َّللا عنه في قِصه

   . هَبهاٍر ِحيَن فَاتَهُ اْلَحجُّ 

ْوِم َحْيُث َشاءَ   : باب ةَ َوِمنًى َوالصه   َمِحلِّ اْلهَْدِى َوالطهَعاِم إِلَى َمكه

ِد ْبنِ   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ٍد اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه ثَنَا  َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه إِْسَحاَق َحده

ٍد َعْن أَبِيِه عَ  ثَنَا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمه ثَنَا َحْفُص ْبُن ِغيَاٍث َحده ٌد َحده ثَنَا ُمَسده ْن يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب َحده

َحُروا نََحْرُت هَا هُنَا بِِمنًى َوِمنًى ُكلُّهَا َمْنَحٌر فَانْ   : َجابٍِر أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم قَالَ 

   . في ِرَحالُِكمْ 

ِحيِح َعْن ُعَمَر ْبِن َحْفٍص َعْن أَبِيهِ     . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا الره ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنَا َعْبدُ  ثَهُ أَنههُ َسِمَع َجابَِر  َحده ِ ْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى أَُساَمةُ ْبُن َزْيٍد أَنه َعطَاَء ْبَن أَبِى َربَاٍح َحده َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم ِ يَقُوُل قَاَل َرُسوُل َّللاه    . ُكلُّ فَِجاِج َمكهةَ طَِريٌق َوَمْنَحرٌ  )   : ْبَن َعْبِد َّللاه

جُ   : باب ِل َوقَْبَل الثهانِىالره   ِل يُِصيُب اْمَرأَتَهُ بَْعَد التهَحلُِّل األَوه

ثَنَا  ثَنَا َجدِّى يَْحيَى ْبُن َمْنُصوٍر اْلقَاِضى َحده أَْخبََرنَا أَبُو َصالِِح ْبِن أَبِى طَاِهٍر الَْعْنبَِرىُّ َحده

ثَنَا ِعيسَ  ُد ْبُن إِْسَماِعيَل اإِلْسَماِعيلِىُّ َحده ثَنِى أَبُو ُمَحمه اٍد أَْخبََرنَا اللهْيُث ْبُن َسْعٍد َحده ى ْبُن َحمه
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بَْيِر َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر َوَعطَاِء ْبِن أَبِى َربَاٍح َعِن اْبِن َعبهاٍس أَتَاهُ َرُجٌل فَقَالَ  َوِطْئُت   : الزُّ

نََعْم إِنِّى ُموِسٌر قَاَل فَاْنَحْر نَاقَةً َسِمينَةً   : ٌء قَالَ ِعْنَدَك َشىْ   : اْمَرأَتِى قَْبَل أَْن أَطُوَف بِاْلبَْيِت قَالَ 

َوَرَواهُ َحبِيُب ْبُن أَبِى َوَرَواهُ َحبِيُب ْبُن أَبِى ثَابٍِت َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر   . فَأَْطِعْمهَا اْلَمَساِكينَ 

َعلَْيِه بََدنَةٌ   : الطهَواَف بِاْلبَْيِت ثُمه َواقََع قَالَ  َعِن اْبِن َعبهاٍس في َرُجٍل قََضى الَْمنَاِسَك ُكلههَا إاِله 

ِد ْبَن ِزيَاٍد أَْخبََرهُْم قَاَل أَْخبََرنَ  ِ اْلَحافِظُ أَنه أَبَا ُمَحمه هُ أَْنبَأَنِيِه أَبُو َعْبِد َّللاه ا اْبُن ُخَزْيَمةَ َوتَمه َحجُّ

ثَ  ثَنَا َسْلُم ْبُن ُجنَاَدةَ َحده   . نَا َوِكيٌع َعْن ُسْفيَاَن َوُشْعبَةَ َعْن َحبِيِب ْبِن أَبِى ثَابٍِت فََذَكَرهُ قَاَل َحده

لَِمىُّ َوأَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحاِرِث الْ  ْحَمِن السُّ ْحَمِن َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد الره فَقِيهُ َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد الره

ثَنَا األَْصبَهَانِىُّ قَاالَ أَْخبََرنَا َعلِ  ِد ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز َحده ِ ْبُن ُمَحمه ثَنَا َعْبُد َّللاه ىُّ ْبُن ُعَمَر اْلَحافِظُ َحده

ثَنَا اْلَعالَُء ْبُن اْلُمَسيهِب َعْن َعطَاٍء َعِن اْبِن َعبهاسٍ  ثَنَا َعبِيَدةُ َحده أَنه َرُجالً   : يَْحيَى ْبُن أَيُّوَب َحده

يَْنَحَراِن َجُزوًرا بَْينَهَُما َولَْيَس   : قَْبَل أَْن يَطُوَف بِالْبَْيِت يَْوَم النهْحِر فَقَالَ  أََصاَب ِمْن أَْهلِهِ 

ثَنَا   . َعلَْيِهَما اْلَحجُّ ِمْن قَابِلٍ  ُد ْبُن َجْعفٍَر اْلُمَزكِّى َحده أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه

ُد بْ  يلىِّ َعْن ِعْكِرَمةَ َمْولَى ُمَحمه ثَنَا َمالٌِك َعْن ثَْوِر ْبِن َزْيٍد الدِّ ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر َحده ُن إِْبَراِهيَم َحده

  : الَ أَظُنُّهُ إاِله َعِن اْبِن َعبهاٍس أَنههُ قَاَل في الهِذى يُِصيُب أَْهلَهُ قَْبَل أَْن يُفِيضَ   : اْبِن َعبهاٍس قَالَ 

ْحَمِن َكاَن   . ِمُر َويُْهِدىيَْعتَ  ثَنَا َمالٌِك َعْن َربِيَعةَ ْبِن أَبِى َعْبِد الره ثَنَا َمالٌِك َعْن قَاَل َوَحده قَاَل َوَحده

ثَنَ   . َوَذلَِك أَْحَسُن َما َسِمْعتُ   : يَقُوُل ِمْثَل َذلَِك قَاَل َمالِكٌ  ا أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو َحده

افِِعىُّ أَْخبََرنَا َمالٌِك َعْن   : أَبُو اْلَعبهاسِ  بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا الره ُمَحمه

بَْيِر َعْن َعطَاِء ْبِن أَبِى َربَاٍح َعِن اْبِن َعبهاسٍ  لِِه أَنههُ ُسئَِل َعْن َرُجٍل َوقََع َعلَى أَهْ   : أَبِى الزُّ

   . َوهَُو ُمْحِرٌم َوهَُو بِِمنًى قَْبَل أَْن يُفِيَض فَأََمَرهُ أَْن يَْنَحَر بََدنَةً 

ُ َوبِهََذا نَأُْخُذ قَاَل َمالِكٌ  افِِعىُّ َرِحَمهُ َّللاه هُ تَامٌّ   : قَاَل الشه    . َعلَْيِه ُعْمَرةٌ َوبََدنَةٌ َوَحجُّ

اْبِن َعبهاٍس لَِرْأِى َربِيَعةَ َوَرَواهُ َعْن ثَْوِر ْبِن َزْيٍد َعْن ِعْكِرَمةَ  َوَرَواهُ َعْن َربِيَعةَ فَتََرَك قَْولَ 

 يَظُنُّهُ َعِن اْبِن َعبهاٍس َوهَُو َسيُِّئ اْلقَْوِل في ِعْكِرَمةَ الَ يََرى ألََحٍد أَْن يَْقبََل َحِديثَهُ َوهَُو يَْرِوى

ينَاهُ بِيَقِيٍن َعْن َعطَاٍء َعِن اْبِن َعبهاٍس خِ  ْيُخ َوُروِّ الَفَهُ، َوَعطَاٌء الثِّقَةُ ِعْنَدهُ َوِعْنَد النهاِس قَاَل الشه

   . َعِن اْلفُقَهَاِء ِمْن أَْهِل اْلَمِدينَةِ 

 اْلُمْعتَِمِر الَ يَْقَرُب اْمَرأَتَهُ َما بَْيَن أَْن يُِهله إِلَى أَْن يُْكِمَل الطهَواَف بِاْلبَْيِت َوبَْينَ   : باب

رَ  فَا َواْلَمْرَوِة َوقِيَل َويَْحلَِق أَْو يُقَصِّ   الصه

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  أَْحَمُد ْبُن إِْسَحاَق أَْخبََرنَا بِْشُر ْبُن ُموَسى أَْخبََرنَا   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا َعْمُرو ْبنُ  ثَنَا ُسْفيَاُن َحده َسأَْلنَا اْبَن ُعَمَر َعْن َرُجٍل اْعتََمَر فَطَاَف   : ِدينَاٍر قَالَ  اْلُحَمْيِدىُّ َحده

فَا َواْلَمْرَوِة أَيَقَُع بِاْمَرأَتِهِ  ِ صلى   : فَقَاَل اْبُن ُعَمرَ   ؟ بِاْلبَْيِت َولَْم يَطُْف بَْيَن الصه قَِدَم َرُسوُل َّللاه

فَا َواْلَمْرَوِة َّللا عليه وسلم فَطَاَف بِاْلبَْيِت َسْبًعا َوَصله  ى َخْلَف اْلَمقَاِم َرْكَعتَْيِن َوطَاَف بَْيَن الصه

ُ َعزه َوَجله  ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ  ) َوقَاَل َّللاه قَاَل َعْمٌرو َسأَْلُت َجابَِر قَاَل   ( لَقَْد َكاَن لَُكْم في َرُسوِل َّللاه

ِ فَقَالَ  فَا َواْلَمْرَوةِ   : َعْمٌرو َسأَْلُت َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاه    . الَ يَْقَربُهَا َحتهى يَطُوَف بَْيَن الصه
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ِحيِح َعِن الُْحَمْيِدىِّ     . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َحده ُد بْ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُن ُمَحمه

ثَنَا ُشْعبَةُ َعْن أَبِى بِْشٍر َعْن  ثَنَا َوْهُب ْبُن َجِريٍر َحده ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن َمْرُزوٍق َحده يَْعقُوَب َحده

فَا َواْلَمْرَوِة بَْعَد َما طَ  اَف َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر أَنه َرُجالً اْعتََمَر فََغِشَى اْمَرأَتَهُ قَْبَل أَْن يَطُوَف بِالصه

  ؟ فَأَىُّ َذلَِك أَفَْضلُ   : فِْديَةٌ ِمْن ِصيَاٍم أَْو َصَدقٍَة أَْو نََسٍك فَقُْلتُ   : بِاْلبَْيِت فَُسئَِل اْبُن َعبهاٍس قَالَ 

أَْخبََرنَا   . َخالَفَهُ أَيُّوُب َعْن َسِعيدٍ   . َجُزورٌ   : قَالَ   ؟ فَأَىُّ َذلَِك أَْفَضلُ   : قُْلتُ   . َجُزوٌر أَْو بَقََرةٌ   : قَالَ 

ُد ْبُن إِْبَراِهيَم اْلفَاِرِسىُّ أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   : أَبُو بَْكرٍ  أَْحَمُد ْبُن َجْعفَِر ْبِن أَبِى تَْوبَةَ   : ُمَحمه

وفِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  ثَنَ   : الصُّ اُر اآلُملِىُّ َحده ُد ْبُن اْلفَْضِل ْبِن َحاتٍِم النهجه ِ ْبُن ُمَحمه ا َعْبُد َّللاه

اٌد َعْن أَيُّوَب َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيرٍ  ثَنَا َحمه أَنه َرُجالً أَهَله هَُو َواْمَرأَتُهُ   : ُمَعاِويَةَ اْلُجَمِحىُّ َحده

َر فَُسئِلَ  اْبُن َعبهاٍس َعْن  َجِميًعا بُِعْمَرٍة فَقََضْت َمنَاِسَكهَا إاِله التهْقِصيَر فََغِشيَهَا قَْبَل أَْن تُقَصِّ

  : إِنههَا تَْسَمُع فَاْستَْحيَا ِمْن َذلَِك َوقَاَل أاَلَ أَْعلَْمتُُمونِى َوقَاَل لَهَا  : إِنههَا لََشبِقَةٌ فَقِيَل لَهُ   : َذلَِك فَقَالَ 

نَاقَةٌ   : قَالَ   ؟ أَىُّ َذلَِك أَْفَضلُ   : الَتْ اْنَحِرى نَاقَةً أَْو بَقََرةً أَْو َشاةً قَ   : قَالَ   ؟ َماَذا  : أَْهِريقِى َدًما قَالَتْ 

َل هََذا أَْشبَهُ  ِريُف أَبُو اْلفَْتِح اْلُعَمِرىُّ أَْخبََرنَا أَبُو   . َولَعه ِريُف أَبُو فَقَْد أَْخبََرنَا الشه فَقَْد أَْخبََرنَا الشه

دٍ  ْحَمِن ْبُن أَبِى ُشَرْيٍح أَْخبََرنَا  : ُمَحمه ثَنَا َعلِىُّ ْبُن اْلَجْعِد أَْخبََرنَا  َعْبُد الره أَبُو اْلقَاِسِم اْلبََغِوىُّ َحده

ْر   : أَنه َرُجالً أَتَى اْمَرأَتَهُ في ُعْمَرٍة فَقَالَتْ   : ُشْعبَةُ َعِن اْلَحَكِم َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيرٍ  إِنِّى لَْم أُقَصِّ

  . َكَذا قَاَل لَْم يَْذُكْر فِيِه اْبَن َعبهاسٍ   . إِنههُ لََشبٌِق يُهَِريُق َدًما فََجَعَل يَْقِرُض َشَعَرهَا بِأَْسنَانِِه قَالَ 

ُد ْبُن إِْسَحاَق   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  ثَنَا َجدِّى ُمَحمه ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن َزَكِريها أَْخبََرنَا أَبُو طَاِهٍر َحده ُمَحمه

ثَنَا َعلِ  ثَنَا ُحَمْيدٌ ْبِن ُخَزْيَمةَ َحده ثَنَا إِْسَماِعيُل هَُو اْبُن َجْعفٍَر َحده أَنههُ َسأََل اْلَحَسَن   : ىُّ ْبُن ُحْجٍر َحده

فَا َواْلَمْرَوِة فََوقََع َعلَْيهَا َزْوُجهَا قَْبَل أَْن  َر َعِن اْمَرأٍَة قَِدَمْت ُمْعتَِمَرةً فَطَافَْت بِاْلبَْيِت َوالصه تُقَصِّ

ِ أَنه اْبَن َعبهاٍس ُسئَِل َعْن   . ى هَْديًا بَِعيًرا أَْو بَقََرةً قَاَل لِتُْهدِ  قَاَل ُحَمْيٌد َوَذَكَر بَْكُر ْبُن َعْبِد َّللاه

هَْديًا بَِعيًرا لِتُْهِديَنه   : فََسَكَت ثُمه قَالَ   : إِنه اْلَمْرأَةَ َشاِهَدةٌ قَالَ   : إِنههَا لََشبِقَةٌ قَاَل فَقِيَل لَهُ   : َذلَِك فَقَالَ 

   . أَْو بَقََرةً 

هِ   : باب   اْلُمْفِسُد لُِعْمَرتِِه يَْقِضيهَا ِمْن َحْيُث أَْحَرَم َما أَْفَسَد َوَكَذلَِك اْلُمْفِسُد لَِحجِّ

ٍة أََصاَب اْمَرأَتَهُ  ينَا َعْن َعطَاٍء َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه في ُمْحِرٍم بَِحجه ُروِّ

ينَا   : ِهَى ُمْحِرَمةٌ قَالَ وَ  هَُما َوَعلَْيِهَما اْلَحجُّ ِمْن قَابٍِل ِمْن َحْيُث َكانَا أَْحَرَما َوُروِّ يَْقِضيَاِن َحجه

ِ صلى  ا َمْن َذهََب إِلَى أَنه َعائَِشةَ َرفََضْت ُعْمَرتَهَا ثُمه أََمَرهَا َرُسوُل َّللاه َعِن اْبِن َعبهاٍس َوأَمه

أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم   : سلم بِأَْن تَْقِضيَهَا ِمَن التهْنِعيِم فَقَْد َدلهْلنَا فِيَما َمَضىَّللا عليه و

  . ْتهُ إِنهَما أََمَرهَا بِإِْدَخاِل اْلَحجِّ َعلَى اْلُعْمَرِة فََكانَْت قَاِرنَةً َوإِنهَما َكانَْت ُعْمَرتُهَا َشْيئًا اْستََحبه 

ثَنَا َجْعفَُر ْبُن أَْحَمَد ْبِن أَْخبََرنَا أَبُ  ْيِخ األَْصبَهَانِىُّ َحده و بَْكِر ْبُن اْلَحاِرِث اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا أَبُو الشه

ثَنَا ُسْفيَاُن هَُو اْبُن ُعيَْينَةَ َعِن اْبِن أَبِى نَِجيٍح َعْن َعطَاٍء َعْن  ثَنَا اْبُن أَبِى ُعَمَر َحده ِسنَاٍن َحده

طََوافُِك بِاْلبَْيِت َوبَْيَن   : نه النبي صلى َّللا عليه وسلم قَاَل لَِعائَِشةَ رضي َّللا عنهاَعائَِشةَ أَ 

ِك َوُعْمَرتِكِ  فَا َواْلَمْرَوِة يَْكفِيِك لَِحجِّ َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . الصه
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ثَنَا قَبِيَصةُ سُ   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلقَاِسمِ  قِّىُّ َحده ثَنَا َحْفُص ْبُن ُعَمَر الره لَْيَماُن ْبُن أَْحَمَد اللهْخِمىُّ َحده

ثَنَا ُسْفيَاُن هَُو الثهْوِرىُّ َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعطَاٍء َعْن َعائَِشةَ أَنه النبي صلى َّللا عليه  َحده

ِك َوُعْمَرتِكِ يَْكفِيِك طََواٌف َواِحٌد بَ   : وسلم قَالَ  ِف لَِحجِّ َوأَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد   . ْعَد اْلُمَعره

ُد ْبُن غَ  ثَنَا ُمَحمه فهاُر َحده الٍِب َوأَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

ثَنَا ُموَسى يَْعنِى اْبَن إِْسَماِعيلَ  ثَنَا اْبُن طَاُوٍس َعْن أَبِيِه َعْن َعائَِشةَ  َحده ثَنَا ُوهَْيٌب َحده َحده

أَنههَا أَهَلهْت بُِعْمَرٍة َوَحاَضْت َولَْم تَطُْف بِاْلبَْيِت ِحيَن َحاَضْت فَنََسَكِت   : رضي َّللا عنها

َسْعيُِك   : َّللا عليه وسلم يَْوَم النهْفرِ اْلَمنَاِسَك ُكلههَا َوقَْد أَهَلهْت بِاْلَحجِّ فَقَاَل لَهَا النبي صلى 

تِِك َوُعْمَرتِكِ  ْحَمِن إِلَى التهْنِعيِم فَاْعتََمَرْت بَْعَد اْلَحجِّ   . لَِحجه أَْخَرَجهُ   . فَأَبَْت فَبََعَث َمَعهَا َعْبَد الره

ِحيِح ِمْن َحِديِث ُوهَْيبٍ     . ُمْسلٌِم في الصه

  بِإِْدَراِك َعَرفَةَ قَْبَل طُلُوِع اْلفَْجِر ِمْن يَْوِم النهْحرِ إِْدَراِك اْلَحجِّ   : باب

ثَنَا   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  ِ ْبُن َجْعفٍَر َحده ُ أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن فُوَرَك َرِحَمهُ َّللاه ُمَحمه

ثَ  ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ْحَمِن يُونُُس ْبُن َحبِيٍب َحده نَا ُشْعبَةُ َعْن بَُكْيِر ْبِن َعطَاٍء قَاَل َسِمْعُت َعْبَد الره

اْلَحجُّ َعَرفَةُ اْلَحجُّ َعَرفَاٌت َمْن   : ْبَن يَْعُمَر يَقُوُل َشِهْدُت النبي صلى َّللا عليه وسلم يَقُولُ 

َل  أَْدَرَك َعَرفَةَ قَْبَل أَْن يَْطلَُع اْلفَْجُر فَقَْد أَْدَرَك اْلَحجه  هُ أَيهاُم ِمنًى ثاَلَثَةُ أَيهاٍم فََمْن تََعجه أَْو تَمه َحجُّ

َر فاَلَ إِْثَم َعلَْيهِ  وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا   . في يَْوَمْيِن فاَلَ إِْثَم َعلَْيِه َوَمْن تَأَخه َوأَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ

ثَنَا َخالهُد ْبُن يَْحيَى اْلُحَسْيُن ْبُن اْلَحَسِن ْبِن أَيُّوَب الطُّوسِ  َرةَ َحده ثَنَا أَبُو يَْحيَى ْبُن أَبِى َمسه ىُّ َحده

ثَنَا بَُكْيُر ْبُن َعطَاٍء اللهْيثِىُّ َحده  ثَنَا ُسْفيَاُن الثهْوِرىُّ َحده اَن قَاالَ َحده َمِد ْبُن َحسه ثَنِى َعْبُد َوَعْبُد الصه

يلِىُّ  ْحَمِن ْبُن يَْعُمَر الدِّ ِ صلى َّللا عليه وسلم َوهَُو بَِعَرفَاٍت فَأَتَاهُ نَفٌَر   : قَالَ  الره أَتَْيُت َرُسوَل َّللاه

ِ َكْيَف اْلَحجُّ َكْيَف اْلَحجُّ   : ِمْن أَْصَحابِِه فَأََمُروا َرُجالً فَنَاَدى قَاَل فَأََمَر َرُجالً   ؟ يَا َرُسوَل َّللاه

هُ أَيهاُم ِمنًى اْلَحجُّ يَْوُم َعَرفَةَ مَ   : فَنَاَدى ْبِح ِمْن لَْيلَِة َجْمٍع فَقَْد تَمه َحجُّ ْن َجاَء قَْبَل َصالَِة الصُّ

َل في يَْوَمْيِن فاَلَ إِْثَم َعلَْيهِ     . ثُمه أَْرَدَف َرُجالً ِمْن َخْلفِِه فَنَاَدى بَِذلِكَ   . ثاَلٌَث َمْن تََعجه

ِ اْلَحافِظُ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمْكَرٍم   : َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ِد ْبِن َعْبِد  ثَنَا َعلِىُّ ْبُن َعاِصٍم أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن أَبِى َخالٍِد َوأَْخبََرنَا َعلِىُّ بُْن ُمَحمه ِ ْبِن َحده َّللاه

ثَنَا َرْوُح ْبُن اْلفََرِج أَبُو   : بََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ بِْشَراَن بِبَْغَداَد أَخْ  ٍد اْلِمْصِرىُّ َحده َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن أَبِى َخالٍِد َوَزَكِريها َودَ  ثَنَا ُسْفيَاُن َحده ثَنَا َحاِمُد ْبُن يَْحيَى َحده ْنبَاِع َحده اُوُد ْبُن الزِّ

ِس ْبِن أَْوِس ْبِن َحاِرثَةَ ْبِن الٍَم يَقُولُ  أَبِى ِهْنٍد َعنِ  ْعبِىِّ قَاَل َسِمْعُت ُعْرَوةَ ْبَن ُمَضرِّ أَتَْيُت   : الشه

ِ صلى َّللا عليه وسلم بِالُْمْزَدلِفَِة فَقُْلتُ  ِ   : َرُسوَل َّللاه ِ ِجْئُت ِمْن َجبَلَْى طَيٍِّئ فََوَّللاه يَا َرُسوَل َّللاه

أَْتَعْبُت نَْفِسى َوأَْنَضْيُت َراِحلَتَى َوَما تََرْكُت ِمْن هَِذِه اْلِحبَاِل َشْيئًا إاِله َوقَْفُت َما ِجْئُت َحتهى 

ِ صلى َّللا عليه وسلم  ؟ َعلَْيِه فَهَْل لي ِمْن َحجٍّ  الَةَ  )   : فَقَاَل َرُسوُل َّللاه َمْن َشِهَد َمَعنَا هَِذِه الصه

هُ َوقََضى َصالَةَ اْلفَْجِر بِاْلُمْزَدلِ  فَِة َوَكاَن قَْد َوقََف بَِعَرفَةَ قَْبَل َذلَِك ِمْن لَْيٍل أَْو نَهَاٍر فَقَْد تَمه َحجُّ

ِ   : قَاَل ُسْفيَاُن َوَزاَد َزَكِريها فِيِه َوَكاَن أَْحفَظُ الثهالَثَِة لِهََذا اْلَحِديِث قَاَل فَقُْلتُ   . تَفَثَهُ  يَا َرُسوَل َّللاه

اَعةَ ِمْن َجبَلَْى طَيٍِّئ قَْد أَْكلَْلُت َراِحلَتَى َوأَْتَعْبُت نَْفِسى فَهَْل لي ِمْن َحجٍّ أَتَْيُت هَذِ    : فَقَالَ   ؟ ِه السه
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الَةَ َوَوقََف َمَعنَا َحتهى يُفِيَض َوَكاَن قد َوقََف قَْبَل َذلَِك بَِعَرفَةَ ِمْن لَْيٍل  َمْن َشِهَد َمَعنَا هَِذِه الصه

هُ َوقََضى تَفَثَهُ  أَْو نَهَارٍ  ِ   : قَاَل ُسْفيَاُن َوَزاَد َداُوُد ْبُن أَبِى ِهْنٍد قَالَ   . فَقَْد تَمه َحجُّ أَتَْيُت َرُسوَل َّللاه

   . صلى َّللا عليه وسلم ِحْيَن بََرَق اْلفَْجُر َوَذَكَر اْلَحِديَث لَْفظُ َحِديِث اْبِن بِْشَرانَ 

 ِ ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ   : اْلَحافِظُ َوأَبُو بَْكرٍ  أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه   : أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى قَاالَ َحده

ثَنَ  ْأِى َحده ثَنَا َسْوَرةُ ْبُن اْلَحَكِم َصاِحُب الره ٍد َحده ثَنَا اْلَعبهاُس ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ا َعْبُد ُمَحمه

ِ ْبُن َحبِي ِ صلى َّللا عليه وسلم َّللاه ِب ْبِن أَبِى ثَابٍِت َعْن َعطَاٍء َعِن اْبِن َعبهاٍس أَنه َرُسوَل َّللاه

هُ َوَمْن فَاتَهُ فَقَْد فَاتَهُ اْلَحجُّ   : قَالَ  ْبِح فَقَْد تَمه َحجُّ َوأَْخبََرنَا أَبُو   . َمْن أَفَاَض ِمْن َعَرفَاٍت قَْبَل الصُّ

ُد   : ْسَحاَق اْلُمَزكِّى َوأَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى قَاالَ َحدهثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ َزَكِريها ْبُن أَبِى إِ  ُمَحمه

ِ ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى اْبُن ُجرَ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ْيٍج ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا ُمَحمه

الَ يَفُوُت اْلَحجُّ َحتهى يَْنفَِجَر اْلفَْجُر ِمْن لَْيلَِة َجْمٍع قَاَل قُْلُت   : ِن أَبِى َربَاٍح قَالَ َعْن َعطَاِء بْ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَاَل َعطَاءٌ   : لَِعطَاءٍ  َوبِهََذا اإِلْسنَاِد   . نََعمْ   : أَْبلََغَك َذلَِك َعْن َرُسوِل َّللاه

بَْيِر َعْن َجابِِر  أَْخبََرنَا اْبُن َوبِهََذا اإِلْسنَاِد أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى اْبُن ُجَرْيٍج َعْن أَبِى الزُّ

 ِ ثَنَا اْبُن َوْهٍب   . أَنههُ قَاَل َذلِكَ   : ْبِن َعْبِد َّللاه ثَنَا َوبِهََذا اإِلْسنَاِد قَاَل َحده َوبِهََذا اإِلْسنَاِد قَاَل َحده

ثَهُ أَنه ُعَمَر ْبَن اْلَخطهاِب رضي َّللا  أَْخبََرنِى ُعَمرُ  ِ ْبِن ُعَمَر َحده ٍد أَنه َسالَِم ْبَن َعْبِد َّللاه ْبُن ُمَحمه

َمْن أَْدَرَك لَْيلَةَ النهْحِر قَْبَل أَْن يَْطلَُع اْلفَْجُر فَقَْد أَْدَرَك اْلَحجه َوَمْن لَْم يَقِْف َحتهى   : عنه قَالَ 

َوبِهََذا اإِلْسنَاِد أَْخبََرنَا اْبُن َوبِهََذا اإِلْسنَاِد أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى   . فَاتَهُ اْلَحجُّ يُْصبَِح فَقَْد 

ِ ْبِن ُعَمَر ِمْثلَهُ  ثَهُْم َعْن َعْبِد َّللاه    . َمالُِك ْبُن أَنٍَس َويُونُُس ْبُن يَِزيَد َوَغْيُرهَُما أَنه نَافًِعا َحده

سنن الكبيركتاب: ال  ***  
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  َما يَْفَعُل َمْن فَاتَهُ اْلَحجُّ   : باب

ِد ْبِن َعقِيٍل أَْخبََرنَا إِْبَراِهيُم ْبُن أَْخبََرنَا أَبُ  و نَْصِر ْبُن قَتَاَدةَ أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن الْفَْضِل ْبِن ُمَحمه

ى ُجَوْيِريَةُ ْبُن أَْسَماَء عَ  ثَنِى َعمِّ ِد ْبِن أَْسَماَء َحده ِ ْبُن ُمَحمه ثَنَا َعْبُد َّللاه ْن نَافٍِع هَاِشٍم اْلبََغِوىُّ َحده

ِ َكاَن يَقُوُل َوأَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها أَنه  ثَنَا   : َعْبَد َّللاه ِد ْبِن يَْحيَى قَاَل َحده يَْحيَى ْبُن إِْبَراِهيَم ْبِن ُمَحمه

ثَ   : أَبُو اْلَعبهاسِ  افِِعىُّ َحده بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا الره نَا أَنَُس ْبُن ُمَحمه

َمْن أَْدَرَك لَْيلَةَ النهْحِر ِمَن   : ِعيَاٍض َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقبَةَ َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمَر أَنههُ قَالَ 

ةَ قَْبَل أَْن اْلَحاجِّ فََوقََف بِِجبَاِل َعَرفَةَ قَْبَل أَْن يَْطلَُع اْلفَْجُر فَقَْد أَْدَرَك اْلَحجه َوَمْن لَْم يُْدِرْك َعَرفَ 
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فَا َواْلَمْروَ  ِة َسْبًعا يَْطلَُع اْلفَْجُر فَقَْد فَاتَهُ اْلَحجُّ فَْليَأِْت الْبَْيَت فَْليَطُْف بِِه َسْبًعا َويَطُوُف بَْيَن الصه

ْر إِْن َشاَء َوإِْن َكاَن َمَعهُ هَْديُهُ فَْليَْنَحْرهُ قَْبَل أَْن يَْحلِ  َق فَإَِذا فََرَغ ِمْن طََوافِِه ثُمه ْليَْحلِْق أَْو يُقَصِّ

ْر ثُمه ْليَْرِجْع إِلَى أَْهلِِه فَإِْن أَْدَرَكهُ اْلَحجُّ قَابًِل فَْليَُحجه إِِن اسْ  تَطَاَع َوْليُْهِد َوَسْعيِِه فَْليَْحلِْق أَْو يُقَصِّ

ِه فَإِن لَْم يَِجْد هَْديًا فَْليَُصْم َعْنهُ ثاَلَثَةَ أَيهاٍم في    . اْلَحجِّ َوَسْبَعةً إَِذا َرَجَع إِلَى أَْهلِهِ في َحجه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس أَخْ  بِيُع َوأَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها َوأَبُو َوأَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها َوأَبُو بَْكٍر قَاالَ َحده بََرنَا الره

افِِعىُّ أَْخبََرنَا َمالٌِك َوأَْخبََرنَا أَ  ِد ْبِن اْلَحَسِن اْلَعْدُل أَْخبََرنَا   : بُو أَْحَمدَ أَْخبََرنَا الشه ِ ْبُن ُمَحمه َعْبُد َّللاه

ثَنَا   : أَبُو بَْكرٍ  ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر َحده ُد ْبُن إِْبَراِهيَم اْلَعْبِدىُّ َحده ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن َجْعفٍَر اْلُمَزكِّى َحده ُمَحمه

أَنه أَبَا أَيُّوَب األَْنَصاِرىه   : ٍد أَنههُ قَاَل أَْخبََرنِى ُسلَْيَماُن ْبُن يََسارٍ َمالٌِك َعْن يَْحيَى ْبِن َسِعي

ةَ أََضله َرَواِحلَهُ ثُمه أَنههُ قَِدَم  ا َحتهى إَِذا َكاَن بِالنهاِزيَِة ِمْن طَِريِق َمكه رضي َّللا عنه َخَرج َحاج ً

اْصنَْع َكَما   : نه يَْوَم النهْحِر فََذَكَر َذلَِك لَهُ فَقَاَل لَهُ ُعَمرَ َعلَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطهاِب رضي َّللا ع

  . ىِ يَْصنَُع اْلُمْعتَِمُر ثُمه قَْد َحلَْلَت فَإَِذا أَْدَرَكَك اْلَحجُّ قَابًِل فَاْحُجْج َوأَْهِد َما اْستَْيَسَر ِمَن اْلهَدْ 

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ أَْحَمُد ْبُن الْ   : َوأَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ    : َحَسِن َوأَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق قَاالَ َحده

ِ ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا ُمَحمه َمالُِك  ُمَحمه

ِ ْبُن عُ  ثَهُْم َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن يََسارٍ ْبُن أَنٍَس َوَعْبُد َّللاه أَنه هَبهاَر ْبَن   : َمَر َوَغْيُرهَُما أَنه نَافًِعا َحده

يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن أَْخطَأْنَا ُكنها   : األَْسَوِد َجاَء يَْوَم النهْحِر َوُعَمُر رضي َّللا عنه يَْنَحُر فَقَالَ 

ةَ   : َعَرفَةَ فَقَاَل لَهُ ُعَمُر ْبُن الَْخطهاِب رضي َّللا عنه نََرى أَنه هََذا اْليَْوَم يَْومُ  اْذهَْب إِلَى َمكه

فَا َوالَْمْرَوِة أَْنَت َوَمْن َمَعَك ثُمه اْنَحْر هَْديًا إِْن َكاَن َمَعَك ثُمه   فَطُْف بِاْلبَْيِت َسْبًعا َوبَْيَن الصه

ُروا َواْرِجُعوا فَإَِذا  وا َوأَْهُدوا فََمْن لَْم يَِجْد فَِصيَاُم ثاَلَثَِة أَيهاٍم اْحلِقُوا أَْو قَصِّ َكاَن َحجٌّ قَابٌِل فَُحجُّ

   . في اْلَحجِّ َوَسْبَعٍة إَِذا َرَجعَ 

دٍ   . َوَكَذلَِك َرَواهُ ُجَوْيِريَةُ ْبُن أَْسَماَء َعْن نَافِعٍ  ِ ْبُن يُوُسَف األَصْ   : أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه بَهَانِىُّ َعْبُد َّللاه

ثَنَا أَبُو ُمَعاِويَةَ َعِن األَْعَمِش عَ  ثَنَا َسْعَداُن ْبُن نَْصٍر َحده ْن أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيِد ْبُن األَْعَرابِىُّ َحده

لَْيِه اْلَحجُّ ِمْن يُِهلُّ بُِعْمَرٍة َوعَ   : َسأَْلُت ُعَمَر َعْن َرُجٍل فَاتَهُ اْلَحجُّ قَالَ   : إِْبَراِهيَم َعِن األَْسَوِد قَالَ 

يُِهلُّ   : قَابٍِل ثُمه َخَرْجُت اْلَعاَم اْلُمْقبَِل فَلَقِيُت َزْيَد ْبَن ثَابٍِت فََسأَْلتُهُ َعْن َرُجٍل فَاتَهُ اْلَحجُّ قَالَ 

   . بُِعْمَرٍة َوَعلَْيِه اْلَحجُّ ِمْن قَابٍِل َكَذا َرَواهُ أَبُو ُمَعاِويَةَ 

ْحَمِن ْبِن األَْسَوِد َعْن أَبِيِه َعْنهُ َوُرِوَى َعْن إِْدِريَس األَْوِدىِّ َعْنهُ  َوَكَذلَِك ُرِوَى َعنْ  َعْبِد الره

يَِحلُّ بُِعْمَرٍة َويَُحجُّ   : َوَرَواهُ ُسْفيَاُن الثهْوِرىُّ َعِن األَْعَمِش بِإِْسنَاِدِه َوقَالَ   . َويُْهِريُق َدًما  : فَقَالَ 

قَاَل فَلَقِيُت َزْيَد ْبَن ثَابٍِت بَْعَد ِعْشِريَن َسنٍَة فَقَاَل ِمْثَل قَْوِل ُعَمَر   . َعلَْيِه هَْدىٌ ِمْن قَابٍِل َولَْيَس 

َوَرَواهُ ُشْعبَةُ َكَما أَْخبََرنَا   . رضي َّللا عنه َوَكَذلَِك َرَواهُ ُسْفيَاُن َعِن اْلُمِغيَرِة َعْن إِْبَراِهيمَ 

ثَنَا يَْحيَى ْبُن َوَرَواهُ ُشْعبَةُ َكَما أَْخبَ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َعْمِرو ْبُن َمطٍَر َحده َرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

بِّىِّ َعْن إِْبرَ  ثَنَا ُشْعبَةُ َعْن ُمِغيَرِة الضه ثَنَا أَبِى َحده ِ ْبُن ُمَعاٍذ َحده ثَنَا ُعبَْيُد َّللاه ٍد َحده اِهيَم ُمَحمه

  : َجاَء َرُجٌل إِلَى ُعَمَر رضي َّللا عنه قَْد فَاتَهُ اْلَحجُّ قَاَل ُعَمرُ   : ْسَوِد قَالَ النهَخِعىِّ َعِن األَ 

َمَكْثُت ِعْشِريَن َسنَةً ثُمه َسأَْلُت َزْيَد ْبَن   : اْجَعْلهَا ُعْمَرةً َوَعلَْيَك اْلَحجُّ ِمْن قَابٍِل قَاَل األَْسَودُ 

َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن اْلفَْضِل اْلقَطهاُن بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا   . ْوِل ُعَمرَ ثَابٍِت َعْن َذلَِك فَقَاَل ِمْثَل قَ 
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ثَنَا ُوهَْيبٌ  ثَنَا َعفهاُن َحده ثَنَا إِْسَحاُق ْبُن اْلَحَسِن اْلَحْربِىُّ َحده ثَنَا أَبُو َسْهِل ْبُن ِزيَاٍد اْلقَطهاُن َحده  َحده

ِ ْبِن أَبِى َربِيَعةَ قَاَل َسِمْعُت ُعَمَر رضي  أَيُّوُب َعْن َسِعيدِ  ْبِن ُجبَْيٍر َعِن اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد َّللاه

  : َّللا عنه َوَجاَءهُ َرُجٌل في َوَسِط أَيهاِم التهْشِريِق َوقَْد فَاتَهُ اْلَحجُّ فَقَاَل لَهُ ُعَمُر رضي َّللا عنه

فَا َوالْ  َوايَةُ َوَما   . َمْرَوِة َوَعلَْيَك اْلَحجُّ ِمْن قَابٍِل َولَْم يَْذُكْر هَْديًاطُْف بِاْلبَْيِت َوبَْيَن الصه هَِذِه الرِّ

قَْبلَهَا َعِن األَْسَوِد َعْن ُعَمَر رضي َّللا عنه ُموتَِصلَتَاِن َوِرَوايَةُ ُسلَْيَماَن ْبِن يََساٍر َعْنهُ 

 ُمْنقَِطَعةٌ 

 ُ افِِعىُّ َرِحَمهُ َّللاه اْلَحِديُث الُْموتَِصُل َعْن ُعَمَر يَُوافُِق َحِديثَنَا َعْن ُعَمَر َويَِزيُد َحِديثُنَا   : قَاَل الشه

ينَا عَ  يَاِدِة َوُروِّ ِن اْبِن َعلَْيِه اْلهَْدَى َوالهِذى يَِزيُد في اْلَحِديِث أَْولَى بِاْلِحْفِظ ِمَن الهِذى لَْم يَأِْت بِالزِّ

ْت َويُْهِريُق َدًما َوِهَى تَْشهَُد ُعَمَر َكَما قُْلنَا ُموتَصِ  الً َوفِى ِرَوايَِة إِْدِريَس األَْوِدىِّ إِْن َصحه

َحِة َوَرَوى إِْبَراِهيُم ْبُن طَْهَماَن َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقبَةَ َعْن نَافٍِع  لِِرَوايَِة ُسلَْيَماَن ْبِن يََساٍر بِالصه

ينَا  َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن يََساٍر َعْن هَبهارِ  ثَهُ أَنههُ فَاتَهُ اْلَحجُّ فََذَكَرهُ َمْوُصوالً َوُروِّ ْبِن األَْسَوِد أَنههُ َحده

ينَا َعِن اْبِن  بَْيِر َما َدله َعلَى ُوُجوُب اْلهَْدِى َوُروِّ ِة ُحَزابَةَ َعِن اْبِن ُعَمَر َواْبِن الزُّ في قِصه

   . ِمْن نُُسِكِه أَْو تََرَكهُ فَْليُْهِرْق َدًماَمْن نَِسَى َشْيئًا   : َعبهاٍس أَنههُ قَالَ 

  َخطَإِ النهاِس يَْوَم َعَرفَةَ   : باب

ُعَمُر ْبُن َعْبِد الَْعِزيِز ْبِن ُعَمَر ْبِن قَتَاَدةَ اْلبَِشيِرىُّ ِمْن أَْوالَِد النُّْعَماِن ْبِن   : أَْخبََرنَا أَبُو نَْصرٍ 

ثَنَا   : بَِشيٍر أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ  فهاُء اْلهََرِوىُّ أَْخبََرنَا َعلِىُّ بُْن َعْبِد اْلَعِزيِز َحده ٍد الره َحاِمُد ْبُن ُمَحمه

ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ َرفَ  اُد ْبُن َزْيٍد َعْن أَيُّوَب َعْن ُمَحمه ثَنَا َحمه َعهُ إِلَى أَبُو النُّْعَماِن َحده

وَن ُكلُّ َعَرفَةَ   :  عليه وسلم قَالَ النبي صلى َّللا فِْطُرُكْم يَْوَم تُْفِطُروَن َوأَْضَحاُكْم يَْوَم تَُضحُّ

ةَ َمْنَحرٌ     . َمْوقٌِف َوُكلُّ َجْمٍع َمْوقٌِف َوُكلُّ ِمنًى َمْنَحٌر َوُكلُّ فَِجاِج َمكه

ِد ْبِن الْ  ُمْنَكِدِر َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ َمْرفُوًعا َوَرَواهُ اْبُن َوَكَذلَِك َرَواهُ َرْوُح ْبُن اْلقَاِسِم َعْن ُمَحمه

ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ َمْوقُوفًا  َوُرِوَى ُعلَيهةَ َوَعْبُد اْلَوههاِب الثهقَفِىُّ َعْن أَيُّوَب َعْن ُمَحمه

ْيَرةَ َمْرفُوًعا َوُرِوَى َعِن الثهْوِرىِّ َعِن اْبِن بَْعُضهُ ِمْن َوْجٍه آَخَر َعِن اْلَمْقبُِرىِّ َعْن أَبِى هُرَ 

أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا ُسلَْيَماُن ْبُن   . اْلُمْنَكِدِر َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها

ثَنَا يَْحيَى  ثَنَا َعْبَداُن ْبُن أَْحَمَد َحده ُد ْبُن أَْحَمَد اللهْخِمىُّ َحده ثَنَا ُمَحمه ْبُن َحاتٍِم اْلَعْسَكِرىُّ َحده

ثَنَا ُسْفيَاُن َعِن اْبِن اْلُمْنَكِدِر َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها قَالَْت قَاَل  إِْسَماِعيَل أَبُو إِْسَماِعيَل َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم ُف اإِلَماُم َواألَ  )   : َرُسوُل َّللاه ى اإِلَماُم َعَرفَةُ يَْوَم يَُعرِّ ْضَحى يَْوَم يَُضحِّ

َد بِِه   . َواْلفِْطُر يَْوَم يُْفِطُر اإِلَمامُ  ُد هََذا يُْعَرُف بِاْلفَاِرِسىِّ َوهَُو ُكوفِىٌّ قَاِضى فَاِرَس تَفَره ُمَحمه

ِد ْبِن اْلَحاِرِث اْلفَقِ   : َوأَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ   . َعْن ُسْفيَانَ  يهُ أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُعَمَر أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه

ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن َعَرفَ  ِد ْبِن أَْحَمَد ْبِن اْلُجنَْيِد َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن ُمَحمه ثَنَا اْلَحافِظُ َحده ةَ َحده

فهاِح ْبِن َمطٍَر َعْن َعْبدِ  اِم ْبِن َحْوَشٍب َعِن السه ِ ْبِن َخالِِد ْبِن  هَُشْيٌم َعِن اْلَعوه اْلَعِزيِز ْبِن َعْبِد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم ُف النهاُس فِيهِ  )   : أَُسْيٍد قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه   . يَْوُم َعَرفَةَ اْليَْوُم الهِذى يَُعرِّ
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ثَنَا أَبُو أَْخبََرنَا أَ   . هََذا ُمْرَسٌل َجيٌِّد أَْخَرَجهُ أَبُو َداُوَد في اْلَمَراِسيلِ  بُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو َحده

افِِعىُّ أَْخبََرنَا ُمْسلُِم ْبُن َخالٍِد َعنِ  بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه  اْبِن اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره

َل َما َحجه فَأَْخطَ   : ُجَرْيٍج قَاَل قُْلُت لَِعطَاءٍ    : أَ النهاُس بِيَْوِم النهْحِر أَيَْجِزُئ َعْنهُ قَالَ َرُجٌل َحجه أَوه

فِْطُرُكْم  )   : نََعْم إِى لََعْمِرى إِنههَا لَتَْجِزُئ َعْنهُ قَاَل َوأَْحِسبُهُ قَاَل قَاَل النبي صلى َّللا عليه وسلم

ونَ  فُونَ َوعَ   : َوأَُراهُ قَالَ   . يَْوَم تُْفِطُروَن َوأَْضَحاُكْم يَْوَم تَُضحُّ    . َرفَةُ يَْوَم تََعرِّ

ةَ لَِغْيِر إَِراَدِة َحجٍّ َوالَ ُعْمَرةٍ   : باب   ُدُخوِل َمكه

ُ َعزه َوَجله     . اآليَةَ   ( َوإِْذ َجَعْلنَا اْلبَْيَت َمثَابَةً لِلنهاِس َوأَْمنًا ) قَاَل َّللاه

 ُ افِِعىُّ َرِحَمهُ َّللاه الَِم اْلَعَرِب اْلَمْوِضُع يَثُوُب النهاُس إِلَْيِه َويَئُوبُوَن اْلَمثَابَةُ في كَ   : قَاَل الشه

َعلِىُّ ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . يَُعوُدوَن إِلَْيِه بَْعَد الذههَاِب َعْنهُ َوقَْد يُقَاُل ثَاَب إِلَْيِه اْجتََمَع إِلَْيهِ 

قهاِء أَْخبََرنَا أَبُو عَ  ِد اْبِن السه ِد ْبِن َزَكِريها ُمَحمه ِ ْبُن ُمَحمه ثَنَا َعْبُد َّللاه ِ ْبُن بَطهةَ األَْصبَهَانِىُّ َحده ْبِد َّللاه

ْنِجىُّ َعِن اْبِن أَبِى نَِجيٍح َعْن ُمَجا ثَنَا ُمْسلُِم ْبُن َخالٍِد الزه ثَنَا َسِعيُد ْبُن يَْحيَى األََمِوىُّ َحده ِهِد َحده

يَثُوبُوَن إِلَْيِه   : قَالَ   ( َوإِْذ َجَعْلنَا اْلبَْيَت َمثَابَةً لِلنهاِس َوأَْمنًا ) اِج في قَْولِِه تََعالَى ْبِن َجْبٍر أَبِى اْلَحجه 

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا َعْبُد   . َويَْذهَبُوَن َويَْرِجُعوَن الَ يَْقُضوَن ِمْنهُ َوطًَرا َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ْحَمِن بْ  ثَنَا َوْرقَاُء الره ثَنَا آَدُم ْبُن أَبِى إِيَاٍس َحده ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن اْلُحَسْيِن َحده ُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َحده

الَ يَْقُضوَن ِمْنهُ َوطًَرا   : يَقُولُ   ( َمثَابَةً لِلنهاسِ  ) َعِن اْبِن أَبِى نَِجيٍح َعْن ُمَجاِهٍد في قَْولِِه 

ْحَمِن ْبُن   . الَ يََخاُف َمْن َدَخلَهُ   : يَقُولُ   ( نًاَوأَمْ  ) أَبًَدا  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا َعْبُد الره َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ائِ  ثَنَا َوْرقَاُء َعْن َعطَاِء ْبِن السه ثَنَا آَدُم َحده ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن اْلُحَسْيِن َحده  بِ اْلَحَسِن اْلقَاِضى َحده

ْن في النهاِس بِاْلَحجِّ  ) َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر َعِن اْبِن َعبهاٍس في قَْولِِه  ُ َعزه   : قَالَ   ( َوأَذِّ ا أََمَر َّللاه لَمه

َن في النهاِس بِاْلَحجِّ قَالَ  ) َوَجله إِْبَراِهيُم  َْ يَُؤذِّ بَْيتًا َوأََمَرُكْم  يَا أُيههَا النهاُس إِنه َربهُكُم اتهَخذَ   : أَنه

وهُ فَاْستََجاَب لَهُ َما َسِمَعهُ ِمْن َحَجٍر أَْو َشَجٍر أَْو أََكَمٍة أَْو تَُراٍب أَْو َشْىٍء فَقَالُوا لَبهْيَك   : أَْن تَُحجُّ

   . اللههُمه لَبهْيكَ 

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ُد ْبُن َعْبِد   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه ٍد اْلَعْنبَِرىُّ َحده يَْحيَى ْبُن ُمَحمه

ثَنَا إِْسَحاُق ْبُن إِْبَراِهيَم أَْخبََرنَا َجِريٌر َعْن قَابُوٍس يَْعنِى اْبَن أَبِى ظَْبيَاَن َعْن أَبِيهِ   السهالَِم َحده

ا فََرَغ إِْبَراِهيُم عَ   : َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ    : َربِّ قَْد فََرْغُت فَقَالَ   : لَْيِه السهالَُم ِمْن بِنَاِء اْلبَْيِت قَالَ لَمه

ْن في النهاِس بِاْلَحجِّ قَالَ  ْن َوَعلَىه اْلباَلَُغ قَالَ   : أَذِّ َربِّ َكْيَف   : َربِّ َوَما يَْبلُُغ َصْوتِى قَاَل أَذِّ

َماِء يَا أَيُّهَا النهاُس ُكتَِب َعلَ   : أَقُوُل قَالَ  ْيُكُم اْلَحجُّ َحجُّ اْلبَْيِت اْلَعتِيِق فََسِمَعهُ َمْن بَْيَن السه

   . َواألَْرِض أاَلَ تََرى أَنههُْم يَِجيئُوَن ِمْن أَْقَصى األَْرِض يُلَبُّونَ 

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو اْلفَْضلِ  ُد ْبُن إِْبَرا  : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه ِهيَم اْلُمَزكِّى َحده

ثَنَا ُمَعاٌذ َواْبُن أَبِى َعِدىٍّ َعِن اْبِن َعْوٍن َعْن ُمَجاِهٍد قَالَ  اٍر َحده ُد ْبُن بَشه ثَنَا ُمَحمه ُكنها   : َسلََمةَ َحده

اَل فَقَالُوا َن َعْينَْيِه ك ف ر فَقَاَل اْبُن َعبهاٍس إِنههُ َمْكتُوٌب بَيْ   : ِعْنَد اْبِن َعبهاٍس فََذَكُروا الدهجه
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ا   : لَْم أَْسَمْعهُ يَقُوُل َذلَِك َولَِكنههُ قَالَ   : رضي َّللا عنه ا إِْبَراِهيُم فَاْنظُُروا إِلَى َصاِحبُِكْم َوأَمه أَمه

ظُُر إِلَْيِه قَِد اْنَحَدَر ِمَن ُموَسى فََرُجٌل آَدُم َجْعٌد َعلَى َجَمٍل أَْحَمَر َمْخطُوٍم بُِخْلبٍَة َكأَنِّى أَنْ 

ِد ْبِن أَبِى َعِدىٍّ   . اْلَواِدى يُلَبِّى ِحيِح َعْن أَبِى ُموَسى َعْن ُمَحمه    . َرَواهُ اْلبَُخاِرىُّ َوُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َحده ُد ْبُن   : أَبُو اْلَعبهاسِ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمحمه

ثَنَا يُونُُس ْبُن بَُكْيٍر َعْن َسِعيِد ْبِن َمْيَسَرةَ اْلبَْكرِ  ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد اْلَجبهاِر َحده ىِّ يَْعقُوَب َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  ثَنِى أَنَُس ْبُن َمالٍِك أَنه َرُسوَل َّللاه ُع اْلبَْيِت في َزَمِن َكاَن َمْوضِ   : َحده

هُ قَْبَل آَدَم ثُمه َحجه آَدُم فَاْستَْقبَلَْتهُ اْلمَ    : الَئَِكةُ فَقَالُواآَدَم ِشْبًرا أَْو أَْكثََر َعلًَما فََكانَِت اْلَمالَئَِكةُ تَُحجُّ

تْ   : َحَجْجُت اْلبَْيَت فَقَالُوا  : قَالَ   ؟ يَا آَدُم ِمْن أَْيَن ِجْئتَ  أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر   . هُ اْلَمالَئَِكةُ قَْبلَكَ قَْد َحجه

افِِعىُّ أَْخبََرنَا سُ  ثَنَا الشه بِيُع َحده ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره ْفيَاُن ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َحده

ِد ْبِن َكْعٍب اْلقَُرِظىِّ أَ  َحجه آَدُم َعلَْيِه السهالَُم فَلَقِيَْتهُ   : ْو َغْيِرِه قَالَ َعِن اْبِن أَبِى لَبِيٍد َعْن ُمَحمه

ثَنَا أَبُو َعْبِد   . بُره نُُسُكَك آَدُم لَقَْد َحَجْجنَا قَْبلََك بِأَْلفَْى َعامٍ   : اْلَمالَئَِكةُ فَقَالُوا ِ َحده ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه َحده

ثَنَ  ِ اْلَحافِظُ إِْمالًَء َحده ثَنَا   : ا أَبُو اْلَعبهاسِ َّللاه ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد اْلَجبهاِر َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمحمه

ِد ْبِن إِْسَحاَق َعِن اْلَحَسِن ْبِن ُمْسلٍِم َعْن ِمْقَسٍم َعِن اْبِن َعبهاٍس أَنههُ  يُونُُس ْبُن بَُكْيٍر َعْن ُمَحمه

وِف َولَقَْد َصلهى في َمْسِجِد لَقَْد َسلََك فَجه ال  : قَالَ  اًجا َعلَْيِهْم ثِيَاُب الصُّ ْوَحاِء َسْبُعوَن نَبِي ًا ُحجه ره

َوبِهََذا اإِلْسنَاِد قَِراَءةً َعلَْيِه َوبِهََذا اإِلْسنَاِد قَِراَءةً َعلَْيِه َعِن اْبِن إِْسَحاَق   . اْلَخْيِف َسْبُعوَن نَبِي ًا

ثَنِى ثِقَةٌ ِمْن أَ  بَْيِر أَنههُ قَالَ َحده َما ِمْن نَبِىٍّ إاِله َوقَْد َحجه اْلبَْيَت إاِله   : ْهِل اْلَمِدينَِة َعْن ُعْرَوةَ ْبِن الزُّ

ا َكاَن ِمَن األَْرِض َما َكاَن ِمَن اْلَغَرِق أََصاَب  هُ نُوٌح فَلَمه َما َكاَن ِمْن هُوٍد َوَصالٍِح َولَقَْد َحجه

ُ هُوًدا َعلَْيِه السهالَُم فَتََشاَغَل  اْلبَْيَت َما أََصابَ  األَْرَض َوَكاَن اْلبَْيُت َرْبَوةً َحْمَراَء فَبََعَث َّللاه

ُ إِلْبَراِهيَم َعلَ  أَهُ َّللاه ا بَوه هُ َحتهى َماَت فَلَمه ُ إِلَْيِه فَلَْم يَُحجه ْيِه السهالَُم بِأَْمِر قَْوِمِه َحتهى قَبََضهُ َّللاه

هُ ثُ  هُ َحجه ثَنَا أَبُو بَْكرٍ   . مه لَْم يَْبَق نَبِىٌّ بَْعَدهُ إاِله َحجه ُد ْبُن ُعَمَر   : أَْخبََرنَا أَبُو طَاِهٍر اْلفَقِيهُ َحده ُمحمه

ثَنَا َسِعيُد ْبُن أَْوٍس أَبُو َزْيٍد األَْنَصاِرىُّ َحده  ُد ْبُن يُونَُس َحده ثَنَا ُمَحمه اِهُد َحده ثَنَا ْبِن َحْفٍص الزه

ِ ْبِن َمْسُعوٍد قَالَ  َحجه ُموَسى ْبُن   : ُشْعبَةُ َعِن اْلَحَكِم َعْن إِْبَراِهيَم َعْن َعْلقََمةَ َعْن َعْبِد َّللاه

ى لَبِّ ِعْمَراَن َعلَْيِه السهالَُم في َخْمِسيَن أَلْفًا ِمْن بَنِى إِْسَرائِيَل َوَعلَْيِه َعبَاَءتَاِن قَطََوانِيهتَاِن َوهَُو يُ 

اَف الْ  ُكَرِب قَاَل فََجاَوبَْتهُ لَبهْيَك اللههُمه لَبهْيَك لَبهْيَك تََعبًُّدا َوِرق ًا لَبهْيَك أَنَا َعْبُدَك أَنَا لََدْيَك لََدْيَك يَا َكشه

 اْلِجبَاُل 

 ُ افِِعىُّ َرِحَمهُ َّللاه أَنههُ َجاَء اْلبَْيَت   : يَن َوالَ األَُمِم اْلَخالِينَ َولَْم يُْحَك لَنَا َعْن أََحٍد ِمَن النهبِيِّ   : قَاَل الشه

ةَ َعلِْمنَاهُ إاِله َحَراًما إاِله في ِ صلى َّللا عليه وسلم َمكه  أََحٌد قَطُّ إاِله َحَراًما َولَْم يَْدُخْل َرُسوُل َّللاه

دٍ   . َحْرِب اْلفَْتحِ  ِ ْبُن يُ   : أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه وُسَف األَْصبَهَانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيِد اْبُن َعْبُد َّللاه

ثَنَا إِْسَحاُق األَْزَرُق َعْن َعْبِد الَْملِِك َعْن َعطَاٍء َعِن اْبنِ  ثَنَا َسْعَداُن ْبُن نَْصٍر َحده  األَْعَرابِىِّ َحده

ةَ أََحٌد ِمْن أَْهلِهَا َوالَ   : َعبهاٍس أَنههُ قَالَ     . ِمْن َغْيِر أَْهلِهَا إاِله بِإِْحَرامٍ  َما يَْدُخُل َمكه

ِ صلى َّللا  ِ َما َدَخلَهَا َرُسوُل َّللاه َوَرَواهُ إِْسَماِعيُل ْبُن ُمْسلٍِم َعْن َعطَاٍء َعِن اْبِن َعبهاٍس فََوَّللاه

ا أَْو ُمْعتَِمًرا    . عليه وسلم إاِله َحاج ً
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ْخَصِة لَِمْن َدَخلَهَا َخائِفً   : باب   ا لَِحْرٍب في أَْن يَْدُخلَهَا بَِغْيِر إِْحَرامٍ الرُّ

َدابَاِذىُّ أَْخبََرنَا أَبُو طَاِهرٍ   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَخْيرِ  ِد ْبِن َمْهِدىٍّ الُمَحمه   : َجاِمُع ْبُن أَْحَمَد ْبِن ُمَحمه

َدابَاِذىُّ َحدهثَنَا أَبُو َسِعيدٍ  ُد ْبُن اْلَحَسِن الُمَحمه اِرِمىُّ بِهََراةَ في َسنَِة   : ُمَحمه ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الده

ثَنَا اْلقَْعنَبِىُّ فِيَما قََرأَ َعلَى َمالٍِك َعِن اْبِن ِشهَاٍب َعْن أَنَِس ْبِن مَ    : الِكٍ تِْسٍع َوَسْبِعيَن َوِمائَتَْيِن َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم َدَخَل َعاَم اْلفَْتحِ  ا نََزَعهُ  أَنه َرُسوَل َّللاه ةَ َوَعلَى َرْأِسِه اْلِمْغفَُر فَلَمه َمكه

َولَْم يَُكِن   : قَاَل َمالِكٌ   . اْقتُلُوهُ   : إِنه اْبَن َخطٍَل ُمتََعلٌِّق بِأَْستَاِر اْلَكْعبَِة فَقَالَ   : َجاَءهُ َرُجٌل فَقَالَ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم يَْوَمئٍِذ ُمْحِرًما ِ ْبِن يُوُسَف َروَ   . َرُسوُل َّللاه اهُ اْلبَُخاِرىُّ َعْن َعْبِد َّللاه

أَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ْبُن   . َوَغْيِرِه وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعِن اْلقَْعنَبِىِّ َويَْحيَى َوَغْيِرِهَما ُكلُّهُْم َعْن َمالِكٍ 

 ِ ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه دُ   : أَبِى إِْسَحاَق اْلُمَزكِّى َحده ِد  ُمحمه ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُمَحمه ْيبَانِىُّ َحده ْبُن يَْعقُوَب الشه

بَْيِر َعْن جَ  ْهنِىُّ َعْن أَبِى الزُّ اٍر الدُّ ثَنَا يَْحيَى ْبُن يَْحيَى أَْخبََرنَا ُمَعاِويَةُ ْبُن َعمه ابِِر ْبِن يَْحيَى َحده

 ِ ِ صلى َّللا عليه  : ْبِن َعْبِد َّللاه ةَ يَْوَم اْلفَْتحِ َوَعلَْيِه ِعَماَمةٌ َسْوَداُء  أَنه َرُسوَل َّللاه وسلم َدَخَل َمكه

   . بَِغْيِر إِْحَرامٍ 

ِحيِح َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى أَْخبََرنَا أَبُو طَاِهٍر اْلفَقِيهُ ِمْن أَْصلِِه أَْخبََرنَا أَبُو   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

اُز حَ  اُد ْبُن َسلََمةَ َعْن َحاِمِد ْبُن باِلٍَل اْلبَزه ثَنَا َحمه اَن َحده ثَنَا يَْحيَى ْبُن َحسه ثَنَا بَْحُر ْبُن نَْصٍر َحده ده

بَْيِر َعْن َجابِرٍ  ةَ يَْوَم اْلفَْتِح َوَعلَْيِه ِعَماَمةٌ   : أَبِى الزُّ أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم َدَخَل َمكه

   . َسْوَداءُ 

ثَنَا أَبُو  أَْخبََرنَا أَبُو َعْبدِ  لَِمىُّ قَالُوا َحده ْحَمِن السُّ وِسىُّ َوأَبُو َعْبِد الره ِ السُّ ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َعْبِد َّللاه َّللاه

ثَنَا األَْوَزاِعىُّ َحده  ى ثَنَا يَْحيَ اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا اْلَعبهاُس ْبُن اْلَولِيِد ْبِن َمْزيٍَد أَْخبََرنَا أَبِى َحده

ثَنِى أَبُو هَُرْيَرةَ فََذَكَر اْلَحِديَث َعْن َرسُ  ْحَمِن َحده ثَنِى أَبُو َسلََمةَ ْبُن َعْبِد الره وِل ْبُن أَبِى َكثِيٍر َحده

ةَ قَاَل فَقَاَم فَقَالَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم فِى فَْتِح َمكه ةَ اْلفِيَل َوَسلهطَ   : َّللاه َ َحبََس َعْن َمكه  إِنه َّللاه

اَعةً َعلَْيهَا َرُسولَهُ َواْلُمْؤِمنِيَن َوإِنههَا لَْم تَِحله ألََحٍد قَْبلِى َوالَ ألََحٍد بَْعِدى َوإِنهَما أُِحلهْت لي سَ 

ِحيِح ِمْن َحِديِث   . ِمْن نَهَاٍر َوإِنههَا َساَعتِى هَِذهِ  َوَذَكَر بَاقَِى اْلَحِديِث أَْخَرَجاهُ في الصه

   . األَْوَزاِعىِّ 

َص في ُدُخولِهَا بَِغْيِر إِْحَراٍم َوإِْن لَْم يَُكْن ُمَحاِربًا  : باب   َمْن َرخه

إِْسَماِعيُل ْبُن   : ُعَمُر ْبُن َعْبِد الَْعِزيِز ْبِن ُعَمَر ْبِن قَتَاَدةَ أَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو  : أَْخبََرنَا أَبُو نَْصرٍ 

ثَنَا مُ  لَِمىُّ َحده ثَنَا َمالٌِك َعْن نَافِعٍ نَُجْيٍد السُّ ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر َحده ُد ْبُن إِْبَراِهيَم اْلَعْبِدىُّ َحده أَنه َعْبَد   : َحمه

ةَ َحتهى إَِذا َكاَن بِقَُدْيٍد َجاَءهُ َخبٌَر ِمَن اْلَمِدينَِة فََرَجَع فََدَخَل مَ  ِ ْبَن ُعَمَر أَْقبََل ِمْن َمكه ةَ بَِغْيِر َّللاه كه

ثَنَا َمالٌِك َعِن اْبِن ِشهَابٍ   . ْحَرامٍ إِ  ثَنَا َمالٌِك َعِن قَاَل َوَحده ُجِل يَْدُخُل   : قَاَل َوَحده أَنههُ ُسئَِل َعِن الره

ةَ بَِغْيِر إِْحَراٍم فَقَالَ     . الَ أََرى بَِذلَِك بَأًْسا  : َمكه

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n99&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n99&p1#TOP
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ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى  ِ ْبُن أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا َعْبُد َّللاه ٍد َحده ِ ْبُن ُمَحمه ثَنَا َعْبُد َّللاه أَبُو اْلَولِيِد َحده

ثَنَا ُمَعاِويَةُ ْبُن َسالهٍم أَْخبََرنِى يَْحيَى أَ  اَن َحده ثَنَا يَْحيَى ْبُن َحسه اِرِمىُّ َحده ْحَمِن الده ْخبََرنِى َعْبِد الره

ِ ْبُن أَبِى قَتَادَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم َغْزَوةَ   : ةَ أَنه أَبَاهُ أَْخبََرهُ َعْبُد َّللاه أَنههُ َغَزا َمَع َرُسوِل َّللاه

اْلُحَدْيبِيَِة فَأَهَلُّوا بُِعْمَرٍة َغْيِرى قَاَل فَاْصطَْدُت ِحَماَر َوْحٍش فَأَْطَعْمُت أَْصَحابِى َوهُْم 

  . ُكلُوهُ   : م فَأَْنبَأْتُهُ أَنه ِعْنَدنَا ِمْن لَْحِمِه فَاِضلَةً قَالَ ُمْحِرُموَن ثُمه أَتَْيُت النبي صلى َّللا عليه وسل

   . َوهُْم ُمْحِرُمونَ 

ْحَمنِ  ِ ْبِن َعْبِد الره ِحيِح َعْن َعْبِد َّللاه    . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ٍد َمْولَى أَبِى قَتَاَدةَ َعْن أَبِى قَتَاَدةَ قَالَ  ِ صلى َّللا عليه   : َوَرَواهُ أَبُو ُمَحمه َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاه

   . وسلم َحتهى إَِذا ُكنها بِاْلقَاَحِة َوِمنها اْلُمْحِرُم َوَغْيُر اْلُمْحِرمِ 

  َمْن لَْم يََر اْلقََضاَء َعلَى َمْن َدَخلَهَا بَِغْيِر إِْحَرامٍ   : باب

اُز الطهابَِرانِىُّ مُ   : اْستِْدالاَلً بَِما أَْخبََرنَا أَبُو نَْصرٍ  ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن إِْسَماِعيَل ْبِن إِْبَراِهيَم اْلبَزه َحمه

ائِغُّ حَ  ُد ْبُن إِْسَماِعيَل الصه ثَنَا ُمَحمه ِ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َمْنُصوٍر الطُّوِسىُّ َحده ثَنَا َعْبُد َّللاه ثَنَا بِهَا َحده ده

ُد ْبُن  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا اْبُن ِشهَاٍب َعْن أَبِى ِسنَاٍن َعِن اْبِن َعبهاٍس أَنه َرْوُح َحده أَبِى َحْفَصةَ َحده

ِ اْلَحجُّ ُكله َعامٍ   : األَْقَرَع ْبَن َحابٍِس قَالَ  ةٌ فََمْن َحجه بَْعَد َذلَِك فَهَُو   : قَالَ   ؟ يَا َرُسوَل َّللاه الَ بَْل َحجه

ٌع َولَو قُْلُت نََعْم لَوَ  َوقَْد َمَضى َحِديُث ُسَراقَةَ   . َجبَْت َولَْو َوَجبَْت لَْم تَْسَمُعوا َولَْم تُِطيُعواتَطَوه

   . في اْلُعْمَرةِ 

ىِّ يُْسلِمُ   : باب مِّ بِىِّ يَْبلُُغ َواْلَمْملُوِك يُْعتَُق َوالذِّ   َحجِّ الصه

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو بَْكِر ْبُن ا ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن   : ْلَحَسِن اْلقَاِضى قَاالَ َحده ُمحمه

ثَنَا يُونُُس ْبنُ  ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َخالٍِد اْلَوْهبِىُّ َحده ُد ْبُن َخالِِد ْبِن َخلِىٍّ َحده ثَنَا ُمَحمه  أَبِى يَْعقُوَب َحده

فَِر قَاَل  بِيِعىُّ َعْن أَبِى السه أَْسِمُعونِى َما تَقُولُوَن َواْفهَُموا   : َسِمْعُت اْبَن َعبهاٍس يَقُولُ إِْسَحاَق السه

لُهُ َما أَقُوُل لَُكْم أاَلَ الَ تَْخُرُجوا فَتَقُولُوا قَاَل اْبُن َعبهاٍس قَاَل اْبُن َعبهاٍس أَيَُّما ُغالٍَم َحجه بِِه أَهْ 

َجاِل فََعلَْيِه اْلَحجُّ فَ  تَهُ، َوأَيَُّما َعْبٍد َمْملُوٍك َحجه بِِه أَْهلُهُ فَبَلََغ َمْبلََغ الرِّ إِْن َماَت فَقَْد قََضى َحجه

تَهُ     . فَيُْعتَُق فََعلَْيِه اْلَحجُّ َوإِْن َماَت فَقَْد قََضى َحجه

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  ثَنَا إِْسَماِعيُل أَْحَمُد ْبُن َسْلَماَن اْلفَ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه قِيهُ بِبَْغَداَد َحده

ثَنَا ُشْعبَةُ َعْن ُسلَ  ثَنَا يَِزيُد ْبُن ُزَرْيٍع َحده ُد ْبُن اْلِمْنهَاِل َحده ثَنَا ُمَحمه ْيَماَن ْبُن إِْسَحاَق اْلقَاِضى َحده

بِىٍّ َحجه ثُمه بَلََغ اْلِحْنَث فََعلَْيِه أَْن أَيَُّما صَ   : األَْعَمِش َعْن أَبِى ظَْبيَاَن َعِن اْبِن َعبهاٍس َرفََعهُ قَالَ 

ةً أُْخَرى َوأَيَُّما َعْبدٌ  ةً أُْخَرى َوأَيَُّما أَْعَرابِىٍّ َحجه ثُمه هَاَجَر فََعلَْيِه أَْن يَُحجه َحجه َحجه ثُمه  يَُحجه َحجه
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ثَنَا بِهِ  ةٌ أُْخَرى قَاَل اْلقَاِضى َحده ْيخُ  أُْعتَِق فََعلَْيِه َحجه ُد ْبُن   : َمْرفُوًعا قَاَل الشه َد بَِرْفِعِه ُمَحمه تَفَره

   . اْلِمْنهَاِل َعْن يَِزيَد ْبِن ُزَرْيٍع َعْن ُشْعبَةَ َوَرَواهُ َغْيُرهُ َعْن ُشْعبَةَ َمْوقُوفًا

َوابُ  َوأَْخبََرنَا أَبُو َسْعٍد اْلَمالِينِىُّ   . َوَكَذلَِك َرَواهُ ُسْفيَاُن الثهْوِرىُّ َعِن األَْعَمِش َمْوقُوفًا َوهَُو الصه

ثَنَا أَبُو َمْرَواَن اْلُعْثَمانِىُّ َحده  ثَنَا َعْبُد قَاَل أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد ْبُن َعِدىٍّ َحدهثَنَا ُشَرْيُح ْبُن َعقِيٍل َحده

ِد اْبنَْى َجابٍِر َعْن أَبِيِهَما اْلَعِزيِز ْبُن أَبِى َحاِزٍم َعْن َحَراِم ْبِن ُعْثَماَن َعْن َعْبِد  ْحَمِن َوُمَحمه الره

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  ةٌ إَِذا   : َجابٍِر أَنه َرُسوَل َّللاه ةً لََكانَْت َعلَْيِه َحجه لَْو َحجه َصِغيٌر َحجه

  { ج }   . ِد َواألَْعَرابِىِّ َعلَى هََذا النهَسقِ َوَذَكَر بَاقَِى اْلَحِديِث في اْلَعبْ   . بَلََغ إِِن اْستَطَاَع إِلَْيِه َسبِيالً 

   . َوَحَراُم ْبُن ُعْثَماَن َضِعيفٌ 

ينَا َعِن اْلَحَسِن اْلبَْصِرىِّ َوَعطَاِء ْبِن أَبِى َربَاٍح في َمْملُوٍك أَهَله بِاْلَحجِّ ثُمه ُعتَِق قَاالَ  إِْن   : َوُروِّ

   . أُْعتَِق بَِجْمٍع فََكاَن في ُمهَلٍّ فَْليَْرِجْع إِلَى َعَرفَةَ َويَْجِزيهِ  أُْعتَِق بَِعَرفَةَ أَْجَزأَهُ َوإِنْ 

  النِّيَابَِة في اْلَحجِّ َعِن اْلَمْعُضوِب َواْلَميِّتِ   : باب

ِ أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ِد ْبِن ُعْبُدو  : أَْخبََرنَا ُمَحمه ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه ٍس َحده

ْهِرىِّ  اِرِمىُّ قَاَل قَِراَءةٌ َعلَى أَبِى اْليََماِن أَنه ُشَعْيَب ْبَن أَبِى َحْمَزةَ أَْخبََرهُ َعِن الزُّ َسِعيٍد الده

ِ ْبَن َعبهاٍس قَالَ   عليه وسلم أَْرَدَف النبي صلى َّللا  : أَْخبََرنِى ُسلَْيَماُن ْبُن يََساٍر أَنه َعْبَد َّللاه

اْلفَْضَل ْبَن َعبهاٍس َوَكاَن اْلفَْضُل َرُجالً َوِضيئًا فََوقََف النبي صلى َّللا عليه وسلم لِلنهاِس 

يُْفتِيِهْم فَأَْقبَلَِت اْمَرأَةٌ ِمْن َخْثَعَم َوِضيئَةٌ تَْستَْفتِى النبي صلى َّللا عليه وسلم فَطَفَِق اْلفَْضُل 

نُهَا فَاْلتَفََت النبي صلى َّللا عليه وسلم إِلَى اْلفَْضِل َوهَُو يَْنظُُر إِلَْيهَا فَأََخَذ يَْنظُُر َوأَْعَجبَهُ ُحسْ 

ِ   : بَِذقَِن اْلفَْضِل فََعَدَل َوْجهَهُ َعِن النهظَِر إِلَْيهَا فَقَالَْت تِْلَك اْلَخْثَعِميهةُ  ِ إِنه فَِريَضةَ َّللاه يَا َرُسوَل َّللاه

ِعبَاِدِه أَْدَرَكْت أَبِى َشْيًخا َكبِيًرا الَ يَْستَِطيُع أَْن يَْستَِوَى َعلَى َراِحلَتِِه فَهَْل في اْلَحجِّ َعلَى 

ِ صلى َّللا عليه وسلم  ؟ يَْقِضى أَْن أَُحجه َعْنهُ     . نََعمْ  )   : فَقَاَل لَهَا َرُسوُل َّللاه

ِحيِح َعْن أَبِى اْليََمانِ  ْهِرىِّ  َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه أَْخبََرنَا   . َوأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن أَْوُجٍه َعِن الزُّ

ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن   : أَبُو اْلَحَسنِ  فهاُر َحده َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

ٌد َوَعلِىُّ ْبُن اْلَمِدي ثَنَا ُمَسده ْهِرىُّ َعْن إِْسَحاَق َحده ثَنَا الزُّ ثَنَا ُسْفيَاُن َحده نِىِّ َواللهْفظُ لَِعلِىٍّ َحده

أَنه اْمَرأَةً ِمْن َخْثَعَم َسأَلَِت النبي صلى َّللا عليه وسلم   : ُسلَْيَماَن ْبِن يََساٍر َعِن اْبِن َعبهاسٍ 

ِ َعلَى ِعبَاِدِه أَْدَرَكْت أَبِى َشْيًخا َكبِيًرا الَ إِنه فَِريَضةَ   : َغَداةَ َجْمٍع َواْلفَْضُل َرِديفُهُ فَقَالَتْ  َّللاه

اِحلَِة فَهَْل تََرى أَْن أَُحجه َعْنهُ  قَاَل َعلِىُّ ْبُن اْلَمِدينِىِّ   . نََعمْ   : قَالَ   ؟ يَْستَِطيُع أَْن يَْستَْمِسَك َعلَى الره

ْهِرىِّ قَْبَل أَْن يََرى اْبَن ِشهَاٍب قَالَتْ قَاَل ُسْفيَاُن َوَكاَن َعْمُرو ْبُن ِدينَاٍر يَِزيُد فِ  يَا   : يِه َعِن الزُّ

ِ أَيَْنفَُعهُ َذلِكَ  ْيُن فَقََضْيتِيهِ   : قَالَ   ؟ َرُسوَل َّللاه    . نََعْم َكَذلَِك لَْو َكاَن َعلَى أََحِدُكُم الده
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ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى َعْبُد الره  ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ْحَمِن ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َحده

ثَنَا أَبُو بِْشرٍ  ثَنَا ُشْعبَةُ َحده ثَنَا آَدُم َحده َجْعفَُر ْبُن أَبِى َوْحِشيهةَ َوهَُو َجْعفَُر ْبُن إِيَاٍس   : اْلُحَسْيِن َحده

ُث َعِن اْبنِ  أَتَى َرُجٌل إِلَى النبي صلى َّللا عليه   : َعبهاٍس قَالَ  قَاَل َسِمْعُت َسِعيَد ْبَن ُجبَْيٍر يَُحدِّ

إِنه أُْختِى نََذَرْت أَْن تَُحجه َوإِنههَا َماتَْت فَقَاَل لَهُ النبي صلى َّللا عليه   : وسلم فَقَاَل لَهُ 

َ فَهَُو أََحقُّ   : الَ نََعْم قَ   : قَالَ   . أََرأَْيَت لَْو َكاَن َعلَْيهَا َدْيٌن أَُكْنَت قَاِضيَهُ  )   : وسلم فَاْقُضوا َّللاه

   . بِاْلَوفَاءِ 

ِحيِح َعْن آَدَم ْبِن أَبِى إِيَاٍس َوأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن َحِديِث بَُرْيَدةَ ْبِن  َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

و َزَكِريها ْبُن أَبِى أَْخبََرنَا أَبُ   . ُحَصْيٍب َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم َوقَْد َمَضى ِذْكُرهُ 

 ِ ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه  ْبِن َعْبِد إِْسَحاَق َوأَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن قَاالَ َحده

َعاَمةَ أَنه َسِعيَد ْبَن ُجبَْيٍر اْلَحَكِم أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى َعْمُرو ْبُن اْلَحاِرِث َعْن قَتَاَدةَ ْبِن دُ 

ثَهُ  ِ ْبَن َعبهاٍس َمره بِِه َرُجٌل يُِهلُّ يَقُولُ   : َحده ٍة َعْن ُشْبُرَمةَ فَقَالَ   : أَنه َعْبَد َّللاه َوَمْن   : لَبهْيَك بَِحجه

فَاْبَدْأ أَْنَت فَاْحُجْج َعْن   : الَ قَالَ   : قَالَ   ؟ أََحَجْجَت أَْنتَ   : أَْوَصى أَْن يَُحجه َعْنهُ فَقَالَ   : ُشْبُرَمةُ قَالَ 

   . َكَذا َرَواهُ َعْمُرو ْبُن اْلَحاِرثِ   . نَْفِسَك ثُمه اْحُجْج َعْن ُشْبُرَمةَ 

 َوَرَواهُ اْبُن أَبِى َعُروبَةَ َعْن قَتَاَدةَ َعْن َعْزَرةَ َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر َعِن اْبِن َعبهاٍس َعِن النبي

ينَاهُ َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعطَاءٍ    : صلى َّللا عليه وسلم إاِله أَنههُ لَْم يَْذُكْر فِيِه لَْفظَ اْلَوِصيهِة َوُروِّ

ُجُل َعْن أَبِيِه َوإِْن لَْم يُوصِ  أَْخبََرنَا أَبُو طَاِهٍر اْلفَقِيهُ   . أَنههُ َكاَن الَ يََرى بَأًْسا أَْن يَُحجه الره

ثَنَا   : َرنَا أَبُو بَْكرٍ أَْخبَ  ثَنَا َعلِىُّ ْبُن اْلَحَسِن ْبِن أَبِى ِعيَسى َحده ُد ْبُن اْلُحَسْيِن اْلقَطهاُن َحده ُمحمه

ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر َعْن َجابِِر ْبِن  ثَنَا أَبُو َمْعَشٍر َعْن ُمَحمه إِْسَحاُق يَْعنِى اْبَن ِعيَسى ْبِن الطهبَاِع َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلمَعْبِد  ِ قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه ِة اْلَواِحَدِة  )   : َّللاه َ َعزه َوَجله يُْدِخُل بِاْلَحجه إِنه َّللاه

ْنِدىُّ   { ج }   . ثاَلَثَةَ نَفٍَر اْلَجنهةَ اْلَميَِّت َواْلَحاجه َعْنهُ َواْلُمْنفَِذ َذلِكَ  َمَدنِىٌّ أَبُو َمْعَشٍر هََذا نَِجيٌح السِّ

   . َضِعيفٌ 

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو اْلَحَسنِ  َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن إِْبَراِهيَم اْلُمْقِرُئ اْلَخْسُروِجْرِدىُّ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ِد ْبِن اْلُحَسْيِن اْلَخْسُروِجْرِدىُّ   : قَاالَ أَْخبََرنَا أَبُو َحاِمدٍ  ثَنَا َداُوُد ْبُن اْلُحَسْيِن أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه َحده

ثَنَا ِزيَاُد ْبُن ُسْفيَ  ْلِت الطهاِحىُّ َحده ثَنَا َزاِجُر ْبُن الصه ثَنَا قُتَْيبَةُ ْبُن َسِعيٍد َحده اَن َعْن اْلبَْيهَقِىُّ َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  في َرُجٍل أَْوَصى  أَبِى َسلََمةَ َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك أَنه َرُسوَل َّللاه

ةٍ  ةٌ   : بَِحجه ةٌ لِلهِذى أََخَذهَا َوَحجه ةٌ لِلهِذى أَْنفََذهَا َوَحجه ةٌ لِلهِذى َكتَبَهَا َوَحجه  ُكتِبَُت لَهُ أَْربَُع ُحَجٍج َحجه

قَْد ُرِوَى في اْلَحجِّ َعِن ِزيَاُد ْبُن ُسْفيَاَن هََذا َمْجهُوٌل َواإِلْسنَاُد َضِعيٌف وَ   { ج }   . لِلهِذى أََمَر بِهَا

ِ التهْوفِيقُ  ينَا ِكفَايَةٌ َوبِاّلِله    . األَبََوْيِن أَْخبَاٌر بِأََسانِيَد َضِعيفٍَة فَتََرْكتُهَا َوفِى بَْعِض َما ُروِّ

ْيَد َعْمًدا أَْو َخطَأً   : باب   قَْتُل اْلُمْحِرِم الصه
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ثَنَا ُعَمُر ْبُن َعبْ   : أَْخبََرنَا أَبُو نَْصرٍ  ِد الَْعِزيِز ْبِن ُعَمَر ْبِن قَتَاَدةَ أَْخبََرنَا أَبُو َعْمِرو ْبُن نَُجْيٍد َحده

ثَنَا َمالٌِك َعْن َعْبِد اْلَملِِك ْبِن قَُرْيٍر الْ  ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر َحده ُد ْبُن إِْبَراِهيَم اْلَعْبِدىُّ َحده بَْصِرىِّ ُمَحمه

ِد ْبِن ِسيِرينَ  إِنِّى   : أَنه َرُجالً َجاَء إِلَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه فَقَالَ   : َعْن ُمَحمه

اَذا أَْجَرْيُت أَنَا َوَصاِحبِى فََرَسْيِن لَنَا نَْستَبُِق إِلَى ثُْغَرِة ثَنِيهٍة فَأََصْبنَا ظَْبيًا َونَْحُن ُمْحِرَماِن فَمَ 

تََعاَل َحتهى أَْحُكُم أَنَا   : ْلَخطهاِب رضي َّللا عنه لَِرُجٍل إِلَى َجْنبِهِ فَقَاَل ُعَمُر ْبُن ا  ؟ تََرى في َذلِكَ 

ْحَمِن ْبُن َعْوٍف رضي  َوأَْنَت قَاَل فََحَكَما َعلَْيِه بَِعْنٍز َوَذَكَر بَاقَِى اْلَحِديِث قَاَل َوهَُو َعْبُد الره

بِيُع أَْخبََرنَا  أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو  . َّللا عنه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره َحده

ِ ْبنِ  افِِعىُّ أَْخبََرنَا اْبُن ُعيَْينَةَ َعْن َعبِْد اْلَكِريِم اْلَجَزِرىِّ َعْن أَبِى ُعبَْيَدةَ ْبِن َعْبِد َّللاه   : َمْسُعودٍ  الشه

يَْربُوًعا فَقَتَلَهُ فَقََضى فِيِه اْبُن َمْسُعوٍد رضي َّللا عنه بَِجْفٍر  أَنه ُمْحِرًما أَْلقَى ُجَوالَِق فَأََصابَ 

بِيُع أَْخبََرنَا   . أَْو َجْفَرةٍ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن َحده

افِِعىُّ أَْخبََرنَا َسِعيٌد هَُو اْبُن َسالِ  ِ تََعالَى الشه الَ تَْقتُلُوا  ) ٍم َعِن اْبِن ُجَرْيٍج قَاَل قُْلُت لَِعطَاٍء قَْوُل َّللاه

ًدا ْيَد َوأَْنتُْم ُحُرٌم َوَمْن قَتَلَهُ ِمْنُكْم ُمتََعمِّ مُ   : قَاَل قُْلُت لَهُ   ( الصه نََعْم   : قَالَ   ؟ فََمْن قَتَلَهُ َخطَأً أَيَُغره

نَنُ يَُعظُِّم بَِذلَِك ُحرُ  ِ َوَمَضْت بِِه السُّ افِِعىُّ َرِحَمهُ قَاَل َوأَْخبََرنَا   . َماِت َّللاه قَاَل َوأَْخبََرنَا الشه

ُ أَْخبََرنَا ُمْسلٌِم َوَسِعيٌد َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر قَالَ  افِِعىُّ َرِحَمهُ َّللاه َرأَْيُت   : الشه

   . ْلَخطَإِ النهاَس يَْغَرُموَن في ا

ينَا َعِن اْلَحَسِن اْلبَْصِرىِّ أَنههُ قَالَ    : َوَعْن إِْبَراِهيَم قَالَ   . يُْحَكُم َعلَْيِه في اْلَخطَإِ َواْلَعْمدِ   : َوُروِّ

 ِ يَْحُكُم أَنه ُعَمَر رضي َّللا عنه َكاَن   : َوَعِن اْلَحَكِم ْبِن ُعتَْيبَةَ   . يُْحَكُم َعلَى اْلُمْحِرِم في اْلَخطَإ

ينَا َعْن َعطَاِء ْبِن أَبِى َربَاٍح أَنههُ قَاَل في قَْولِِه   . َعلَْيِه في اْلَخطَإِ َواْلَعْمدِ  ا  ) َوُروِّ ُ َعمه َعفَا َّللاه

ا َكاَن في اْلَجاِهلِيهِة   : قَالَ   ( َسلَفَ  ُ ِمْنهُ  ) َعمه اَد في اإِلْسالَِم َوَمْن عَ   : قَالَ   ( َوَمْن َعاَد فَيَْنتَقُِم َّللاه

ُ ِمْنهُ َوَعلَْيِه في َذلَِك اْلَكفهاَرةُ، َوَعِن اْلَحَسِن َوَسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر َوإِْبَراِهيَم النه  َخِعىِّ فَيَْنتَقُِم َّللاه

   . يُْحَكُم َعلَْيِه ُكلهَما أََصابَ 

ْيدِ   : جماع   أَْبَواِب َجَزاِء الصه

ْيِد بِ   : باب   ِمْثلِِه ِمَن النهَعِم يَْحُكُم بِِه َذَوا َعْدٍل ِمَن اْلُمْسلِِمينَ َجَزاِء الصه

ِ ْبِن أَْحَمَد األَِديُب اْلبِْسطَاِمىُّ قَِراَءةً َعلَْيِه بَِخْسُروِجْرٍد   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُمحمه

ُد ْبُن أَْحمَ   : أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمدَ  ثَنَا اْبُن أَبِى ُمَحمه َد ْبِن اْلِغْطِريِف أَْخبََرنِى هَاُروُن ْبُن يُوُسَف َحده

ثَنَا َعْبُد اْلَملِِك هَُو اْبُن ُعَمْيٍر َسِمَع قَبِيَصةَ ْبَن َجابٍِر األََسِدىه قَالَ  ثَنَا ُسْفيَاُن َحده   : ُعَمَر َحده

اًجا فََكثَُر ِمَراُؤنَا َونَْحُن مُ  ا الظهْبُى أَِم اْلفََرُس فَبَْينََما نَْحُن َخَرْجنَا ُحجه ْحِرُموَن أَيُّهَُما أَْسَرُع َشد ً

نُوُح هََكَذا يَقُولُ  َماِل قَالَهُ هَاُروُن بِالتهْشِديِد   : َكَذلَِك إِْذ َسنََح لَنَا ظَْبٌى َوالسُّ َمره يَُجزُّ َعنها َعِن الشِّ

ا قَِدْمنَا فََرَماهُ َرُجٌل ِمنها بَِحَجٍر فََما  أَْخطَأَ ُخَشَشاَءهُ فََرِكَب َرْدَعهُ فَقَتَلَهُ فَأُْسقِطَ في أَْيِدينَا فَلَمه

ةَ اْنطَلَْقنَا إِلَى ُعَمَر رضي َّللا عنه بِِمنًى فََدَخْلُت أَنَا َوَصاِحُب الظهْبِى َعلَى ُعَمَر ْبِن  َمكه

ُ تََعالَى َعْنهُ فََذَكَر  ْمُت إِلَْيِه أَنَا اْلَخطهاِب َرِضَى َّللاه لَهُ أَْمَر الظهْبِى الهِذى قَتََل َوُربهَما قَاَل فَتَقَده
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ةَ فَقَاَل ُعَمُر رضي َّللا عنه ً   : َوَصاِحُب الظهْبِى فَقَصه َعلَْيِه اْلقِصه   ؟ َعْمًدا أََصْبتَهُ أَْم َخطَأ

ْدُت َرْميَهُ   : فَقَالَ   ؟ تَْلتَهُ َعْمًدا أَْم َخطَأً َكْيَف قَ   : َوُربهَما قَاَل فََسأَلَهُ ُعَمُر رضي َّللا عنه لَقَْد تََعمه

لَقَْد َشَرَك اْلَعْمُد اْلَخطَأَ ثُمه اْجتَنََح إِلَى   : َوَما أََرْدُت قَْتلَهُ َزاَد َرُجٌل فَقَاَل ُعَمُر رضي َّللا عنه

ةً وَ  ِ لََكأَنه َوْجهَهُ قُْلٌب يَْعنِى فِضه ثُمه اْلتَفََت إِلَى َرُجٍل إِلَى َجْنبِِه فََكلهَمهُ   : ُربهَما قَالَ َرُجٍل َوَّللاه

ُخْذ َشاةً ِمَن اْلَغنَِم فَأَْهِرْق َدَمهَا َوأَْطِعْم لَْحَمهَا َوُربهَما   : َساَعةً ثُمه أَْقبََل َعلَى َصاِحبِى فَقَاَل لَهُ 

ُجِل فَقُْلُت لَهُ قَاَل فَتََصدهْق بِلَْحِمهَا َواْسِق إِهَابَهَا سِ  ا َخَرْجنَا ِمْن ِعْنِدِه أَْقبَْلُت َعلَى الره قَاًء فَلَمه

 ِ ِ َشْيئًا َوَّللاه  َما أَيُّهَا اْلُمْستَْفتِى ُعَمَر ْبَن اْلَخطهاِب إِنه فُْتيَا اْبِن اْلَخطهاِب لَْن تُْغنَِى َعْنَك ِمَن َّللاه

ِ قَاَل فَنََما َعلَِم ُعَمُر َحتهى َسأََل الهِذى إِلَ  ى َجْنبِِه فَاْنَحْر َراِحلَتََك فَتََصدهْق بِهَا َوَعظِّْم َشَعائَِر َّللاه

بهَما قَاَل فََما هََذا ُذو اْلُعَوْينَتَْيِن إِلَْيِه َوُربهَما قَاَل فَاْنطَلََق ُذو اْلُعَوْينَتَْيِن إِلَى ُعَمَر فَنََماهَا إِلَْيِه َورُ 

ةً َعلَى َصاِحبِى ُصفُوقًا َعلِْمُت بَِشْىٍء وَ  ِة َعلَىه َوقَاَل َمره ره ِ َما َشَعْرُت إاِله بِِه يَْضِرُب بِالدِّ َّللاه

ُ تََعدهى اْلفُْتيَا َوتَْقتُُل اْلَحَراَم َوتَقُولُ   : ُصفُوقًا ثُمه قَالَ  ِ َما َعلَِم ُعَمُر َحتهى َسأََل   : قَاتَلََك َّللاه َوَّللاه

َ يَقُوُل  الهِذى إِلَى ِ فَإِنه َّللاه ثُمه أَْقبََل َعلَىه فَأََخَذ   ( يَْحُكُم بِِه َذَوا َعْدٍل ِمْنُكمْ  ) َجْنبِِه أََما تَْقَرأُ ِكتَاَب َّللاه

َمهُ يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن إِنِّى الَ أُِحلُّ لََك ِمنِّى أَ   : بَِمَجاِمِع ِرَدائِى َوُربهَما قَاَل ثَْوبِى فَقُْلتُ  ْمًرا َحره

ُ َعلَْيَك فَأَْرَسلَنِى ثُمه أَْقبََل َعلَىه فَقَالَ  ْدِر َوقَْد   : َّللاه إِنِّى أََراَك َشاب ًا فَِصيَح اللَِّساِن فَِسيَح الصه

ُجِل َعْشَرةُ أَْخالٍَق تِْسٌع َحَسنَةٌ َوُربهَما قَاَل َصالَِحةٌ َوَواِحَدةٌ َسيِّئَةٌ فَ  يُْفِسُد اْلُخلُُق يَُكوُن في الره

الَِحةَ فَاتهِق طَْيَراِت الشهبَابِ  يُِّئ التِّْسَع الصه َوَكاَن َعْبُد   : قَاَل اْبُن أَبِى ُعَمَر قَاَل ُسْفيَانُ   . السه

ثَنَا أَبُ   . َما تََرْكُت ِمْنهُ أَلِفًا َوالَ َواًوا  : اْلَملِِك إَِذا َحدهَث بِهََذا اْلَحِديِث قَالَ  ثَنَا أَبُو َحده ِ َحده و َعْبِد َّللاه

 ِ ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا إِْسَحاُق ْبُن   : َعْبِد َّللاه ةَ َحده ْنَعانِىُّ بَِمكه ُد ْبُن َعلِىٍّ الصه ُمحمه

اِق أَْخبََرنَا َمْعَمٌر َعْن َعبْ  زه ِد اْلَملِِك ْبِن ُعَمْيٍر َعْن قَبِيَصةَ ْبِن إِْبَراِهيَم الدهبَِرىُّ أَْخبََرنَا َعْبُد الره

اَءهُ يَْعنِى أَْصَل قَْرنِِه   : َجابٍِر األََسِدىِّ قَالَ  ُكْنُت ُمْحِرًما فََرأَْيُت ظَْبيًا فََرَمْيتُهُ فَأََصْبُت ُخشه

عنه أَْسأَلُهُ فََوَجْدُت إِلَى فََماَت فََوقََع في نَْفِسى ِمْن َذلَِك فَأَتَْيُت ُعَمَر ْبَن اْلَخطهاِب رضي َّللا 

ْحَمِن ْبُن َعْوٍف فََسأَلُْت ُعَمَر فَاْلتَفََت إِلَىه   َجْنبِِه َرُجالً أَْبيََض َرقِيَق اْلَوْجِه َوإَِذا هَُو َعْبُد الره

ْحَمِن فَقَالَ  ا قُْمنَا ِمْن ِعْنِدِه قَاَل نََعْم فَأََمَرنِى أَْن أَْذبََح   : قَالَ   ؟ تََرى َشاةً تَْكفِيِه   : َعْبُد الره َشاةً فَلَمه

ُجَل فََسِمَع ُعَمُر رضي َّللا   : َصاِحٌب لِى إِنه أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن لَْم يُْحِسْن أَْن يُْفتِيََك َحتهى َسأََل الره

ِة َضْربًا ثُمه أَْقبََل َعلَىه لِيَْضِربَنِى فَ  ره يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن إِنِّى   : قُْلتُ عنه بَْعَض َكالَِمِه فََعالَهُ بِالدِّ

أََرْدَت أَْن تَْقتَُل اْلَحَراَم َوتَتََعدهى اْلفُْتيَا ثُمه قَاَل   : لَْم أَقُْل َشْيئًا إِنهَما هَُو قَالَهُ قَاَل فَتََرَكنِى ثُمه قَالَ 

تِْسَعةٌ َحَسنَةٌ َوَواِحَدةٌ َسيِّئَةٌ َويُْفِسُدهَا َذلَِك إِنه في اإِلْنَساِن َعْشَرةَ أَْخالٍَق   : أَِميُر اْلُمْؤِمنِينَ 

يُِّئ ثُمه قَالَ  بَابِ   : السه    . َوإِيهاَك َوَعثََرةَ الشه

ثَنَ  ٍد َحده ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُمَحمه ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َعْمِرو ْبُن َمطٍَر َحده ِ ا ُعبَيْ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد َّللاه

ثَنِى أَبُو َحِريٍز قَالَ  ثَنَا ُشْعبَةُ َعْن َمْنُصوٍر َعْن أَبِى َوائٍِل قَاَل َحده ثَنَا أَبِى َحده   : ْبُن ُمَعاٍذ َحده

َك اْئِت َرُجلَْيِن ِمْن إِْخَوانِ   : أََصْبُت ظَْبيًا َوأَنَا ُمْحِرٌم فَأَتَْيُت ُعَمَر رضي َّللا عنه فََسأَلْتُهُ فَقَالَ 

ْحَمِن ْبَن َعْوٍف َوَسْعًدا رضي َّللا عنهَما فََحَكَما َعلَىه تَْيًسا  فَْليَْحُكَما َعلَْيَك فَأَتَْيُت َعْبَد الره

   . أَْعفَرَ 
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ْبُن  أَْحَمدُ   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ   . َزاَد فِيِه َجِريُر ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد َعْن َمْنُصوٍر َوأَنَا نَاٍس إِلْحَراِمى

افِِعىُّ أَْخبََرنَا اْبنُ  بِيُع أَْخبََرنَا الشه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره ُعيَْينَةَ  اْلَحَسِن اْلقَاِضى َحده

اًجا فَأَْوطَأَ َرُجٌل ِمنها يُقَاُل لَهُ   : أَْخبََرنَا ُمَخاِرٌق َعْن طَاِرِق ْبِن ِشهَاٍب قَالَ  أَْربَُد  َخَرْجنَا ُحجه

  : َضب ًا فَفََزَر ظَْهَرهُ فَقَِدْمنَا َعلَى ُعَمَر رضي َّللا عنه فََسأَلَهُ أَْربَُد فَقَاَل ُعَمُر رضي َّللا عنه

إِنهَما   : أَْنَت َخْيٌر ِمنِّى يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن َوأَْعلَُم فَقَاَل ُعَمُر رضي َّللا عنه  : اْحُكْم يَا أَْربَُد فَقَالَ 

يَنِى أََرى فِيِه َجْديًا قَْد َجَمَع اْلَماَء   : فَقَاَل أَْربَدُ   . أََمْرتَُك أَْن تَْحُكَم فِيِه َولَْم آُمُرَك أَْن تَُزكِّ

َجَر فَقَاَل ُعَمُر رضي َّللا عنه    . فََذاَك فِيهِ   : َوالشه

  فِْديَِة النهَعاِم َوبَقَِر اْلَوْحِش َوِحَماِر اْلَوْحشِ   : باب

ثَنَا   : أَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ِد ْبِن ُعْبُدوٍس َحده أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه

ِ ْبُن َصالٍِح َعْن ُمَعاِويَةَ ْبِن َصالٍِح َعْن َعلِىِّ ْبِن أَبِى طَْلَحةَ  ثَنَا َعْبُد َّللاه  ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد َحده

َوأَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر   . إِْن قَتََل نََعاَمةً فََعلَْيِه بََدنَةٌ ِمَن اإِلبِلِ   : َعِن اْبِن َعبهاٍس رضي َّللا عنه قَالَ 

ُد ْبُن اْلقَاِسِم ْبِن َزَكِريها حَ  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا ده ْبُن اْلَحاِرِث اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُعَمَر اْلَحافِظُ َحده

ثَنَا أَبُو َمالٍِك اْلَجْنبِىُّ َعْن َعْبِد اْلَملَِك َعْن َعطَاٍء َعِن اْبِن َعبهاٍس في َحَما ِم َعبهاُد ْبُن يَْعقُوَب َحده

ى في اْلَحَماَمِة َشاةٌ َوفِى بَْيَضتَْيِن ِدْرهٌَم َوفِى النهَعاَمِة َجُزوٌر َوفِى اْلبَقََرِة بَقََرةٌ َوفِ   : اْلَحَرمِ 

افِِعىُّ َعْن َسِعيٍد َعْن إِْسَرائِيَل َعْن أَبِى   . اْلِحَماِر بَقََرةٌ  افِِعىُّ َعْن َسِعيٍد َوَرَوى الشه َوَرَوى الشه

اِك ْبِن ُمَزاِحٍم َعِن اْبِن َعبهاٍس أَنههُ قَالَ  حه في بَقََرِة اْلَوْحِش بَقََرةٌ َوفِى اإِلبِِل   : إِْسَحاَق َعِن الضه

افِِعىِّ   . بَقََرةٌ  بِيِع َعِن الشه ِ ِرَوايَتَهُ َعْنهُ َعْن أَبِى اْلَعبهاِس َعِن الره   . َوهَُو فِيَما أََجاَز لي أَبُو َعْبِد َّللاه

افِِعىِّ أَْخبََرنَا َسِعيُد ْبُن َسالٍِم َعِن اْبنِ  افِِعىِّ َوبِهََذا اإِلْسنَاِد َعِن الشه  َوبِهََذا اإِلْسنَاِد َعِن الشه

أَنه ُعَمَر َوُعْثَماَن َوَعلِىه ْبَن أَبِى طَالٍِب َوَزْيَد ْبَن ثَابٍِت َواْبَن   : ُجَرْيٍج َعْن َعطَاٍء اْلُخَراَسانِىِّ 

   . بََدنَةٌ ِمَن اإِلبِلِ   : َعبهاٍس َوُمَعاِويَةَ رضي َّللا عنهْم قَالُوا في النهَعاَمِة يَْقتُلُهَا اْلُمْحِرمُ 

افِ  ْن لَقِيُت فَبِقَْولِِهْم   : ِعىُّ قَاَل الشه هََذا َغْيُر ثَابٍِت ِعْنَد أَْهِل اْلِعْلِم بِاْلَحِديِث َوهَُو قَْوُل األَْكثَِر ِممه

   . َوبِاْلقِيَاِس قُْلنَا في النهَعاَمِة بََدنَةٌ الَ بِهََذا  . أَنه في النهَعاَمِة بََدنَةٌ 

ْيخُ  ِه َكْونُهُ ُمْرَسالً فَإِنه َعطَاًء اْلُخَراَسانِىه ُولَِد َسنَةَ َخْمِسيَن َولَْم يُْدِرْك َوِجهَةُ َضْعفِ   : قَاَل الشه

ُعَمَر َوالَ ُعْثَماَن َوالَ َعلِي ًا َوالَ َزْيًدا َوَكاَن في َزَمِن ُمَعاِويَةَ َصبِي ًا َولَْم يَْثبُْت لَهُ َسَماٌع ِمَن 

ُل أَْن يَُكوَن َسِمَع ِمْنهُ فَإِنه اْبَن َعبهاٍس تُُوفَِّى َسنَةَ ثََماٍن َوِستِّيَن إاِله اْبِن َعبهاٍس َوإِْن َكاَن يُْحتَمَ 

ْن تََكلهَم فِيِه أَْهُل اْلِعْلِم بِاْلَحدِ  ْينَا ِممه ْن َسمه ُ أَنه َعطَاًء اْلُخَراَسانِىه َمَع اْنقِطَاِع َحِديثِِه َعمه يِث َوَّللاه

   . أَْعلَمُ 

ثَنَا أَْحَمُد ْبُن أَْخبَرَ  اُز َحده زه نَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن اْلَعْدُل بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا أَبُو َجْعفٍَر الره

ثَنَا أَبُو النهْضرِ  ثَنَا اْلَمْسُعوِدىُّ َعْن قَتَاَدةَ َعْن أَ   : اْلَخلِيِل اْلبُْرُجالَنِىُّ َحده بِى هَاِشُم ْبُن اْلقَاِسِم َحده

ِ ْبِن َمْسُعوٍد يَْسأَلُهُ َعِن اْلُمْحِرِم يُِصيُب   : اْلَملِيِح اْلهَُذلِىِّ  أَنههُ َكتََب إِلَى أَبِى ُعبَْيَدةَ ْبِن َعْبِد َّللاه

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n99&p1#TOP
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ا   : ِحَماَر َوْحٍش أَْو نََعاَمٍة أَْو بَْيَض نََعاَمٍة َوَعِن اْلَجَراَدِة يُِصيبُهَا اْلُمْحِرُم فََكتََب إِلَْيهِ  أَمه

 اْلُمْحِرُم يُِصيُب ِحَماَر َوْحٍش فَفِيِه بََدنَةٌ َوفِى النهَعاَمِة بََدنَةٌ َوفِى بَْيِض النهَعاَمِة ِصيَاُم يَْوٍم أَوْ 

ا اْلَجَراَدةُ فَإِنه َرُجالً ِمْن أَْهِل ِحْمَص أََصاَب َجَراَدةً َوهَُو ُمْحِرٌم فَأَتَى  إِْطَعاُم ِمْسِكيٍن َوأَمه

  : أَْعطَْيُت َعْنهَا ِدْرهًَما فَقَالَ   : َما أَْعطَْيَت َعْنهَا قَالَ   : َر رضي َّللا عنه فََسأَلَهُ فَقَاَل لَهُ ُعَمرُ ُعمَ 

َكَذا في ِرَوايَِة   . إِنهُكْم َمْعَشَر أَْهَل ِحْمٍص َكثِيَرةٌ َدَراِهُمُكْم َولَتَْمَرةٌ أََحبُّ إِلَىه ِمْن َجَراَدةٍ 

َوُرِوَى َعِن اْبِن أَبِى َعُروبَةَ َعْن قَتَاَدةَ في هََذا اْلَحِديِث قَاَل فََكتََب إِلَْيِه أَنه اْبَن   . ىِّ اْلَمْسُعودِ 

َوأَْخبََرنَا َعْبُد اْلَخالِِق ْبُن َوأَْخبََرنَا َعْبُد اْلَخالِِق ْبُن   . َمْسُعوٍد يَقُوُل فِيهَا يَْعنِى في النهَعاَمِة بََدنَةٌ 

ثَ  َعلِىِّ  ُن أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن َخْنٍب أَْخبََرنَا أَبُو إِْسَماِعيَل التِّْرِمِذىُّ َحده نَا ْبِن َعْبِد اْلَخالِِق اْلُمَؤذِّ

ثَنِى ُسلَْيَماُن ْبُن باِلٍَل َعْن يُونَُس ْبِن  ثَنِى أَبُو بَْكِر ْبُن أَبِى أَُوْيٍس َحده يَِزيَد أَيُّوُب ْبُن ُسلَْيَماَن َحده

ِة َعِن اْبِن ِشهَاٍب َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيهِب قَاَل في النهَعاَمِة بََدنَةٌ َوفِى اْلبَقََرِة بَقََرةٌ َوفِى األُْرِويه 

ةَ َشاةٌ َوفِى األَْرنَِب َشاةٌ َوفِى اْلَجَراَدِة قَْبَضةٌ ِمْن طََعا   . مٍ بَقََرةٌ َوفِى الظهْبِى َشاةٌ َوفِى َحَماِم َمكه

ُد ْبُن إِْبَراِهيَم حَ  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا اْبُن أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن َجْعفٍَر َحده ده

ثَنَا َمالٌِك َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ أَنه أَبَاهُ َكاَن يَقُولُ  اِة في بَقََرِة اْلَوْحِش بَ   : بَُكْيٍر َحده قََرةٌ َوفِى الشه

ُ َولَْم أََزْل أَْسَمُع أَنه في النهَعاَمِة إَِذا قَتَلَهَا اْلُمْحِرُم بََدنَةٌ   . ِمَن الظِّبَاِء َشاةٌ     . قَاَل َمالٌِك َرِحَمهُ َّللاه

بُعِ   : باب   فِْديَِة الضه

ثَنَا أَبُو َعبْ  ِ اْلَحافِظُ َحده ْحَمنِ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا أَبُو   : ِد الره ِ التهاِجُر َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا اْبُن ُجَرْيٍج أَْخبََرنِى َعْبدُ   : َحاتِمٍ  ِ األَْنَصاِرىُّ َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن إِْدِريَس َحده  ُمَحمه

ِ ْبُن ُعبَْيِد ْبِن ُعَمْيٍر َعْن عَ  اٍر قَالَ َّللاه ِ ْبِن أَبِى َعمه ْحَمِن ْبِن َعْبِد َّللاه لَقِيُت َجابَِر ْبَن َعْبِد   : ْبِد الره

بُِع أَنَأُْكلُهَا ِ فََسأَْلتُهُ َعِن الضه أََسِمْعتَهُ ِمْن   : قُْلتُ   . نََعمْ   : قَالَ   ؟ نََعْم قُْلُت أََصْيٌد ِهىَ   : قَالَ   ؟ َّللاه

ِ صلى َّللا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن   : َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . نََعمْ   :  عليه وسلم قَالَ َرُسوِل َّللاه

اٌج يَْعنِى اْبَن ِمْنهَ  ثَنَا َحجه ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن إِْسَحاَق َحده فهاُر َحده اٍل أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

ثَنَا َجِريُر ْبُن َحاِزٍم قَاَل َسِمْعُت َوُسلَْيَماُن يَْعنِى ا ْبَن َحْرٍب َوَعاِصٌم يَْعنِى اْبَن َعلِىٍّ قَالُوا َحده

اٍر َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد  ْحَمِن ْبِن أَبِى َعمه ِ ْبَن ُعبَْيِد ْبِن ُعَمْيٍر اللهْيثِىه َعْن َعْبِد الره ِ َعْبَد َّللاه أَنه   : َّللاه

 ِ بُِع فَقَالَ  َرُسوَل َّللاه َوَجَعَل فِيهَا َكْبًشا إَِذا   . ِهَى َصْيدٌ   : صلى َّللا عليه وسلم ُسئَِل َعِن الضه

اٍج قَاَل بَْعُضهُمْ   . أََصاَدهَا اْلُمْحِرمُ  إَِذا   : إَِذا أََصاَدهَا َوقَاَل بَْعُضهُمْ   : هََذا لَْفظُ َحِديِث َحجه

ثَنَا َعْبُد َوأَْخبََرنَا أَبُو الْ   . أََصابَهَا ثَنَا أَبُو َخلِيفَةَ َحده َحَسِن ْبُن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد َحده

ائُِغ َعْن عَ  ثَنَا إِْبَراِهيُم الصه اُن ْبُن إِْبَراِهيَم َحده ثَنَا َحسه ِ ْبُن َعْبِد اْلَوههاِب اْلَحَجبِىُّ َحده طَاٍء َعْن َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َجابِِر ْبِن َعْبدِ  ِ قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه بُُع َصْيٌد فَُكْلهَا َوفِيهَا َكْبٌش  )   : َّللاه الضه

ثَنَا   . ُمِسٌن إَِذا أََصابَهَا اْلُمْحِرمُ  أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن أَْخبََرنَا أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن أَْخبََرنَا أَْحَمُد َحده

ثَنَا َمْنُصوٌر َعْن َعطَاٍء َعْن َجابِِر  إِْسَماِعيلُ  ثَنَا هَُشْيٌم َحده ثَنَا إِْبَراِهيُم الْهََرِوىُّ َحده اْلقَاِضى َحده

ِ قَالَ  بُِع بَِكْبشٍ   : ْبِن َعْبِد َّللاه أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن   . قََضى في الضه

افِِعىُّ أَْخبََرنَا َسِعيُد ْبُن َسالٍِم عَ اْلقَاضِ  بِيُع أَْخبََرنَا الشه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره ِن ى َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم   : اْبِن ُجَرْيٍج َعْن ِعْكِرَمةَ َمْولَى اْبِن َعبهاٍس يَقُولُ  أَْنَزَل َرُسوُل َّللاه
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افِِعىُّ في َغْيِر ِرَوايَِة أَبِى بَْكٍر َوهََذا َحِديٌث الَ يَْثبُُت َضبًُعا َصْيًدا َوقَ  َضى فِيهَا َكْبًشا قَاَل الشه

ْيخُ   . ِمْثلُهُ لَِو اْنفََردَ  اٍر َعْن َجابٍِر   : قَاَل الشه َدهُ بَِحِديِث اْبِن أَبِى َعمه َوإِنهَما قَالَهُ اِلْنقِطَاِعِه ثُمه أَكه

ةُ قَاَل أَبُو ِعيَسى التِّْرِمِذىُّ َسأَْلُت َعْنهُ  َوَحِديُث اْبنِ  اٍر َحِديٌث َجيٌِّد تَقُوُم بِِه اْلُحجه أَبِى َعمه

ْيُخ َوقَْد ُرِوَى َحِديُث ِعْكِرَمةَ َمْوُصوالً   . هَُو َحِديٌث َصِحيحٌ   : اْلبَُخاِرىه فَقَالَ  أَْخبََرنَا   . قَاَل الشه

ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن أَْحَمَد أَْحَمُد   : أَبُو بَْكرٍ  ِد ْبِن اْلَحاِرِث أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُعَمَر اْلَحافِظُ َحده ْبُن ُمَحمه

ثَنَ  ثَنَا اْبُن أَبِى السهِرىِّ َحده ْملِىُّ َحده اٍد الره ثَنَا اْلَولِيُد ْبُن َحمه ا اْلَولِيُد ْبِن اْلَحَسِن اْلقِْرِميِسينِىُّ َحده

ِ َعِن  اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعْمِرو ْبِن أَبِى َعْمٍرو َعْن ِعْكِرَمةَ َعِن اْبِن َعبهاٍس قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه

بُُع َصْيدٌ  )   : صلى َّللا عليه وسلم أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ أَْخبََرنَا   . َوَجَعَل فِيِه َكْبًشا  . الضه

بَْيِر  أَبُو بَْكِر ْبنُ  ثَنَا َمالٌِك َعْن أَبِى الزُّ ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر َحده ُد ْبُن إِْبَراِهيَم َحده ثَنَا ُمَحمه َجْعفٍَر َحده

أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َوأَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق َوَغْيُرهَُما   : اْلَمكِّىِّ َوأَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ 

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ قَالُوا حَ  افِِعىُّ أَْخبََرنَا   : ده بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا الره ُمحمه

 ِ ثَهُ َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه بَْيَر َحده َضى أَنه ُعَمَر ْبَن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه قَ   : َمالٌِك أَنه أَبَا الزُّ

بُِع بَِكْبٍش َوفِى اْلَغَزاِل بَِعْنٍز َوفِى األَْرنَِب بَِعنَاٍق َوفِى اْليَْربُوِع بَِجْفَرةٍ     . في الضه

ْختِيَانِىُّ َوُسْفيَاُن الثهْوِرىُّ َوُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ َواللهْيُث ْبُن َسْعٍد وَ  َغْيُرهُْم َوَكَذلَِك َرَواهُ أَيُّوُب السه

بَْيرِ َعْن أَ  َوَرَواهُ األَْجلَُح اْلِكْنِدىُّ َمْرفُوًعا َوَرَواهُ األَْجلَُح اْلِكْنِدىُّ َمْرفُوًعا َواْختُلَِف   . بِى الزُّ

ثَنَ   : َعلَْيِه أَْخبََرنَاهُ أَبُو اْلَحَسنِ  فهاُر َحده ا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

بَْيِر َعْن جَ  ِ َعِن األَْجلَِح َعْن أَبِى الزُّ ثَنَا ِزيَاُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا َحْفُص ْبُن ُعَمَر َحده ابٍِر تَْمتَاٌم َحده

بُِع َكْبٌش َوفِى الظهْبِى َشاةٌ َوفِى األَْرنَِب َعنَاٌق َوفِى  )   : َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم فِى الضه

بَْيِر َوَما اْلَجْفَرةُ   . َجْفَرةٌ اْليَْربُوِع     . اْلَعِظيُم يَْعنِى َعِظيَم اْلِحْمالَنِ   : قَالَ   ؟ فَقُْلُت يَْعنِى ألَبِى الزُّ

ُد ْبُن فَُضْيٍل َوَغْيُرهُ َعِن األَْجلَِح هََكَذا َوُرِوَى َعِن األَْجلَِح َعْن َوُرِوَى َعِن   . تَابََعهُ ُمَحمه

بَْيِر َعْن َجابٍِر َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه قَالَ األَْجلَِح َعْن أَ  الَ أَُراهُ إاِله   : بِى الزُّ

ْلَحافِظُ َوقَْد َرفََعهُ أَنههُ َحَكَم فََذَكَرهُ أَْخبََرنَاهُ أَبُو َسْعٍد اْلَمالِينِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد ْبُن َعِدىٍّ ا

ثَنَا َمالُِك ْبُن ُسَعْيٍر َعِن األَْجلَحِ أَْخبََرنَا أَبُو يَعْ  ثَنَا أَبُو ُعبَْيَدةَ ْبُن فَُضْيِل ْبِن ِعيَاٍض َحده   . لَى َحده

ْيخُ  ِحيُح أَنههُ َمْوقُوٌف َعلَى ُعَمَر رضي َّللا عنه  : قَاَل الشه َواِب َوالصه   . َوهََذا أَْقَرُب ِمَن الصه

ِك َوَكَذلَِك َرَواهُ َعْبُد اْلَملِِك ْبُن أَبِى ُسلَْيَماَن َعْن َعطَاٍء َعْن َجابٍِر َعْن َوَكَذلَِك َرَواهُ َعْبُد اْلَملِ 

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ثَنَا   : ُعَمَر ِمْن قَْولِِه أَْخبََرنَاهُ أَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمحمه

ثَنَا أَبُو أَُساَمةَ َعْن َعْبِد اْلَملِِك َعْن َعطَاٍء َعْن اْلَحَسُن ْبُن َعلِىِّ ْبِن  َعفهاَن اْلَعاِمِرىُّ اْلُكوفِىُّ َحده

بُِع َكْبًشا َوفِى الظهْبِى َشاةً َوفِى األَْرنَِب َجْفَرةً   : َجابٍِر قَالَ  قََضى ُعَمُر رضي َّللا عنه في الضه

أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر   . بِى َجْفَرةً في األَْرنَِب َوَعنَاقًا في اْليَْربُوعِ َوفِى اْليَْربُوِع َعنَاقًا َكَذا في ِكتَا

افِِعىُّ أَْخبََرنَا َسِعيٌد عَ  بِيُع أَْخبََرنَا الشه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره ِن اْبِن ْبُن اْلَحَسِن َحده

بُِع َكْبشٌ   : َن َعبهاٍس يَقُولُ ُجَرْيٍج َعْن َعطَاٍء أَنههُ َسِمَع ابْ     . في الضه

   . َرَواهُ ُمَجاِهٌد َوِعْكِرَمةُ َعْن َعلِىٍّ رضي َّللا عنه
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  فِْديَِة اْلَغَزالِ   : باب

بِيُع أَْخبَ   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره افِِعىُّ أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن َحده َرنَا الشه

 ِ بَْيِر َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه أنه ُعَمَر ْبَن اْلَخطهاِب رضي   : أَْخبََرنَا َمالٌِك َوُسْفيَاُن َعْن أَبِى الزُّ

   . َّللا عنه قََضى في اْلَغَزاِل بَِعْنٍز َوفِى األَْرنَِب بَِعنَاٍق َوفِى اْليَْربُوِع بَِجْفَرةٍ 

  يَِة األَْرنَبِ فِدْ   : باب

ثَنَا  أَْخبََرنَا أَبُو َصالِِح ْبُن أَبِى طَاِهٍر الَْعْنبَِرىُّ أَْخبََرنَا َجدِّى يَْحيَى ْبُن َمْنُصوٍر اْلقَاِضى َحده

اٍد أَْخبََرنَا اللهْيُث ْبُن َسْعٍد َحده  ثَنَا ِعيَسى ْبُن َحمه ُد ْبُن إِْسَماِعيَل اإِلْسَماِعيلِىُّ َحده ثَنِى أَبُو ُمَحمه

بَْيِر َعْن َجابٍِر َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه بُِع يُِصيبُهَا   : الزُّ أَنههُ قََضى في الضه

أَْخبََرنَا أَبُو   . اْلُمْحِرُم بَِكْبٍش َوفِى الظهْبِى بَِشاٍة َوفِى األَْرنَِب بَِعنَاٍق َوفِى اْليَْربُوِع بَِجْفَرةٍ 

ِد ْبِن النهَجاِر بِاْلُكوفَِة قَاالَ أَْخبََرنَا أَبُ   : اْلقَاِسمِ  و َزْيُد ْبُن أَبِى هَاِشٍم اْلَعلَِوىُّ َوَعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمه

اٍد َعْن أَْسبَا  : َجْعفَرٍ  ثَنَا َعْمُرو ْبُن َحمه ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َحاِزٍم َحده ُد ْبُن َعلِىِّ ْبِن ُدَحْيٍم َحده ٍط َعْن ُمحمه

إِنِّى قَتَْلُت أَْرنَبًا َوأَنَا ُمْحِرٌم فََكْيَف   : َجاَء َرُجٌل إِلَى اْبِن َعبهاٍس فَقَالَ   : ِسَماِك َعْن ِعْكِرَمةَ قَالَ 

َجَر َواْلَعنَاُق   : تََرى قَالَ  تَأُْكُل ِهَى تَْمِشى َعلَى أَْربٍَع َواْلَعنَاُق تَْمِشى َعلَى أَْربٍَع َوِهَى تَأُْكُل الشه

َجَر َوِهَى تَْجتَرُّ َواْلَعنَاُق تَْجتَرُّ أَْهِد َمَكانَهَا َعنَاقًا ْحَمِن َوأَْخبََرنَا أَبُو   . الشه َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد الره

لَِمىُّ أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ْحَمِن السُّ ِد ْبِن اْلَحَسِن اْلَكا  : َعْبِد الره ُد ْبُن ُمَحمه ِرِزىُّ أَْخبََرنَا َعلِىُّ ُمحمه

ثَنَا اْبُن َمْهِدىٍّ َعْن ُسْفيَاَن َعْن ِسَماِك ْبِن َحْرٍب َعِن  ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز َعْن أَبِى ُعبَْيٍد َحده

هُ أَنههُ قََضى في األَْرنَِب بُِحالهِن يَْعنِى إَِذا قَتَلَ   : النُّْعَماِن ْبِن ُحَمْيٍد َعْن ُعَمَر رضي َّللا عنه

   . قَْولُهُ اْلُحالهُن يَْعنِى اْلَجْدىَ   : قَاَل أَبُو ُعبَْيٍد قَاَل األَْصَمِعىُّ َوَغْيُرهُ   { غ }   . اْلُمْحِرمُ 

  فِْديَِة اْليَْربُوعِ   : باب

ثَنَ  لَِمىُّ أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن اْلَكاِرِزىُّ َحده ْحَمِن السُّ ا َعلِىُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد الره

بَْيِر َعْن َجابٍِر َعْن ُعَمَر رضي َّللا  ثَنِى اْبُن ُعلَيهةَ َعْن أَيُّوَب َعْن أَبِى الزُّ َعْن أَبِى ُعبَْيٍد َحده

بُِع َكْبًشا َوفِى الظهْبِى َشاةً َوفِى اْليَْربُوِع َجْفًرا أَْو َجْفَرةً   : عنه قَاَل   { غ }   . أَنههُ قََضى في الضه

هِ   : أَبُو ُعبَْيٍد قَاَل أَبُو َزْيدٍ  أَْخبََرنَا   . اْلَجْفُر ِمْن أَْوالَِد اْلَمِعِز َما بَلََغ أَْربََعةَ أَْشهٍُر َوفُِصَل َعْن أُمِّ

بِيُع أَخْ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره افِِعىُّ أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو َحده بََرنَا الشه

ِ ْبِن َمْسُعوٍد َعْن أَبِيِه اْبِن  ُسْفيَاُن َعْن َعْبِد اْلَكِريِم اْلَجَزِرىِّ َعْن أَبِى ُعبَْيَدةَ ْبِن َعْبِد َّللاه

افِِعىُّ أَْخبََرنَا َوبِإِْسنَاِدِه َوبِإِْسنَاِدِه أَْخبََرنَا ال  . أَنههُ قََضى في اْليَْربُوِع بَِجْفٍر أَْو َجْفَرةٍ   : َمْسُعودٍ  شه

افِِعىُّ أَْخبََرنَا اْبُن ُعيَْينَةَ َعِن اْبِن أَبِى نَِجيٍح َعْن ُمَجاِهٍد أَنه اْبَن َمْسُعوٍد َحَكَم ف ي أَْخبََرنَا الشه

َوايَتَاِن َعِن اْبنِ   : اْليَْربُوِع بَجْفٍر أَْو َجْفرٍة قَاَل الشهْيخُ  َمْسُعوٍد رضي َّللا عنه  َوهَاتَاِن الرِّ

ُد األُْخَرى    . ُمْرَسلَتَاِن َوإِْحَداهَُما تَُؤكِّ
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  فِْديَِة الثهْعلَبِ   : باب

ا بِيُع أَْخبََرنَا الشه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره فِِعىُّ أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو َحده

لَْو َكاَن َمِعَى َحَكٌم   : ُد اْلَوههاِب َعْن أَيُّوَب َعِن اْبِن ِسيِريَن َعْن ُشَرْيٍح أَنههُ قَالَ أَْخبََرنَا َعبْ 

   . َحَكْمُت في الثهْعلَِب بَِجْدىٍ 

   . في الثهْعلَِب َشاةٌ   : َوُرِوَى َعْن َعطَاٍء أَنههُ قَالَ 

بِّ   : باب   فِْديَِة الضه

ُد  افِِعىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه بِيُع أَْخبََرنَا الشه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره ْبُن ُموَسى ْبِن اْلفَْضِل َحده

أَنه أَْربََد أَْوطَأَ َضب ًا فَفََزَر ظَهَْرهُ فَأَتَى ُعَمَر رضي   : أَْخبََرنَا ُسْفيَاُن َعْن ُمَخاِرٍق َعْن طَاِرقٍ 

َجَر فَقَاَل   : َما تََرى فَقَالَ   : فَقَاَل ُعَمُر رضي َّللا عنهَّللا عنه فََسأَلَهُ  َجْديًا قَْد َجَمَع اْلَماَء َوالشه

   . فََذلَِك فِيهِ   : ُعَمُر رضي َّللا عنه

  فِْديَِة أُمِّ ُحبَْينٍ   : باب

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبَ  افِِعىُّ أَْخبََرنَا أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن َحده بِيُع أَْخبََرنَا الشه َرنَا الره

فَرِ  ٍف َعْن أَبِى السه أَنه ُعْثَماَن ْبَن َعفهاَن رضي َّللا عنه قََضى في أُمِّ ُحبَْيٍن   : ُسْفيَاُن َعْن ُمطَرِّ

   . بُِحالهِن ِمَن اْلَغنَمِ 

ِغيَر َوال  : باب ْيَد الصه   نهاقَِص َوالذهَكرَ اْلُمْحِرِم يَْقتُُل الصه

ُ تََعالَى     .  ( فََجَزاٌء ِمْثُل َما قَتََل ِمَن النهَعمِ  ) قَاَل َّللاه

 ُ افِِعىُّ َرِحَمهُ َّللاه ثَنَا   . َواْلِمْثُل ِمْثُل ِصفَِة َما قَتَلَ   : قَاَل الشه أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو َحده

افِِعىُّ أَْخبََرنَا ُمْسلُِم ْبُن َخالٍِد َوَسِعيُد ْبُن َسالٍِم أَبُو اْلَعبهاِس األَ  بِيُع أَْخبََرنَا الشه َصمُّ أَْخبََرنَا الره

إِْن قَتََل َصْيًدا أَْعَوَر أَْو َمْنقُوًصا فََداهُ بِأَْعَوَر ِمْثلَهُ أَْو   : َعِن اْبن ُجَرْيٍج َعْن َعطَاٍء أَنههُ قَالَ 

ْيِد فََداهُ بِِصَغاِر أَْوالَِد اْلَغنَمِ  َمْنقُوٍص َوَوافٍ     . أََحبُّ إِلَىه َوإِْن قَتََل ِصَغاَر أَْوالَِد الصه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد اْلَجبهاِر   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنَا ِ ْبُن أَبِى نَِجيٍح َعْن ُمَجاِهٍد َعِن  َحده ثَنِى َعْبُد َّللاه يُونُُس ْبُن بَُكْيٍر َعِن اْبِن إِْسَحاَق قَاَل َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم فِى هَْديِِه َجَمالً ألَبِى   : اْبِن َعبهاٍس رضي َّللا عنه قَالَ  أَْهَدى َرُسوُل َّللاه

ةٍ     . لِيَِغيظَ بِِه اْلُمْشِرِكينَ  َجْهٍل في أَْنفِِه بَُرةُ فِضه
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ْيَد أَْن يَْفِديَِه بَِغْيِر النهَعمِ   : باب   هَْل لَِمْن أََصاَب الصه

ْيِد  ُ َجله ثَنَاُؤهُ في َجَزاِء الصه هَْديًا بَالَِغ اْلَكْعبَِة أَْو َكفهاَرةٌ طََعاُم َمَساِكيَن أَْو َعْدُل َذلَِك  ) قَاَل َّللاه

   .  ( ِصيَاًما

َوأَْخبََرنَا   . أَيهتُهُنه َشاَء َوُكلُّ َشْىٍء في اْلقُْرآِن أَْو أَْو فَْليَْختَْر ِمْنهُ َصاِحبُهُ َما َشاءَ   : قَاَل َعطَاءٌ 

افِِعىُّ أَْخبََرنَا سَ  بِيُع أَْخبََرنَا الشه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس أَْخبََرنَا الره ِعيٌد َعِن اْبِن أَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن َحده

ِ َعزه َوَجله  لَهُ   ( فَفِْديَةٌ ِمْن ِصيَاٍم أَْو َصَدقٍَة أَْو نُُسكٍ  ) ُجَرْيٍج َعْن َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر في قَْوِل َّللاه

اَء قَاَل اْبُن ُجَرْيٍج ُكلُّ َشْىٍء في اْلقُْرآِن أَْو أَْو لَهُ أَيُّهُ شَ   : أَيهتُهُنه َشاَء َوَعْن َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر قَالَ 

ِ َعزه َوَجله  َ َوَرُسولَهُ  ) إاِله قَْوَل َّللاه    . فَلَْيَس بُِمَخيهٍر فِيهَا  ( إِنهَما َجَزاُء الهِذيَن يَُحاِربُوَن َّللاه

افِِعىُّ َكَما قَاَل اْبُن ُجَرْيٍج َوَغْيُرهُ في اْلُمَحاِرِب َوَغْيِرِه في هَِذِه الْ  أَْخبََرنَا   . َمْسأَلَِة أَقُولُ قَاَل الشه

ثَنَا يُوُسُف ْبُن   : أَبُو اْلَحَسنِ  ِد ْبِن إِْسَحاَق َحده ٍد اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

اُد ْبُن َسلََمةَ َعْن  ثَنَا َحمه ثَنَا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ِغيَاٍث َحده ْعبِىِّ يَْعقُوَب َحده َداُوَد ْبِن أَبِى ِهْنٍد َعِن الشه

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَاَل  ْحَمِن ْبِن أَبِى لَْيلَى َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ أَنه َرُسوَل َّللاه َعْن َعْبِد الره

أَْطِعْم ثاَلَثَةَ آُصٍع ِستهةَ إِْن ِشْئَت فَاْنُسْك نَِسيَكةً َوإِْن ِشْئَت فَُصْم ثاَلَثَةَ أَيهاٍم َوإِْن ِشْئَت فَ   : لَهُ 

   . َمَساِكينَ 

  تَْعِديِل ِصيَاِم يَْوٍم بِإِْطَعاِم ِمْسِكينٍ   : باب

   . َوَذلَِك ُمدٌّ بُِمدِّ النبي صلى َّللا عليه وسلم َوهَُو قَْوُل َعطَاِء ْبِن أَبِى َربَاحٍ 

ِ اْلَحا ثَنَا أَبُو أَْحَمدَ اْستِْدالاَلً بَِما أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِد ْبِن َحْمَداَن   : فِظُ َحده بَْكُر ْبُن ُمَحمه

ثَنَا َعلِىُّ ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َشقِي ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن ِهالٍَل اْلبُوَزْنَجْرِدىُّ َحده ْيَرفِىُّ بَِمْرٍو َحده ٍق الصه

ِ ْبُن اْلُمبَاَرِك ح َوأَْخبََرنَ  ثَنَا َعْبُد َّللاه ثَنَا أَبُو اْلَولِيدِ َحده ِ َحده ٍد اْلفَقِيهُ   : ا أَبُو َعْبِد َّللاه اُن ْبُن ُمَحمه َحسه

ِ أَْخبََرنَا األَْوَزاِعىُّ حَ  ثَنَا ِحبهاُن ْبُن ُموَسى أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه ثَنِى أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفيَاَن َحده ده

ْهِرىُّ َعْن ُحَمْيِد ْبِن  ْحَمِن َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ رضي َّللا عنه قَاَل قَاَل َرُجلٌ الزُّ يَا   : َعْبِد الره

ِ هَلَْكُت قَالَ  َوقَْعُت َعلَى أَْهلِى في يَْوٍم ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن   : قَالَ   . َوْيَحَك َوَما َذاكَ   : َرُسوَل َّللاه

أَْطِعْم   : َما أَْستَِطيُع قَالَ   : قَالَ   . فَُصْم َشْهَرْيِن ُمتَتَابَِعْينِ   : الَ َما أَِجُدهَا قَ   : قَالَ   . أَْعتِْق َرقَبَةً   : قَالَ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم بَِعَرٍق فِيِه تَْمٌر َخْمَسةَ   : قَالَ   . ِستِّيَن ِمْسِكينًا َما أَِجُد قَاَل فَأُتَِى َرُسوُل َّللاه

ِ َما بَْيَن الَبَتَِى اْلَمِدينَِة   : قَالَ   . هِ ُخْذهُ فَتََصدهْق بِ   : َعَشَر َصاًعا قَالَ  َعلَى أَْفقََر ِمْن أَهْلِى فََوَّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َحتهى بََدْت أَْنيَابُهُ فَقَالَ  ُخْذهُ   : أَْحَوُج ِمْن أَْهلِى قَاَل فََضِحَك َرُسوُل َّللاه

َ َوأَْطِعْم أَْهلَكَ  لَِك َرَواهُ اْلَولِيُد ْبُن ُمْسلٍِم َوِهْقُل ْبُن ِزيَاٍد َوَمْسُروُر ْبُن َصَدقَةَ َوَكذَ   . َواْستَْغفِِر َّللاه

ِ األَِديُب   : َوقَْد أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعْمٍرو َوقَْد أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعْمٍرو  . َعِن األَْوَزاِعىِّ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُمَحمه

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n99&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n99&p1#TOP


289 

 

ثَنَا ِحبهاُن ْبُن أَْحمَ   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  ُد ْبُن إِْبَراِهيَم اإِلْسَماِعيلِىُّ أَْخبََرنِى اْلَحَسُن ْبُن ُسْفيَاَن َحده

ْيخُ  ثَنِى اْبُن ِشهَاٍب قَاَل الشه ِ هَُو اْبُن اْلُمبَاَرِك أَْخبََرنَا األَْوَزاِعىُّ َحده أَبُو  ُموَسى أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه

ثَنَا ِهْقٌل َعِن األَْوَزاِعىِّ بَْكٍر َوأَْخبََرنِى أَ  ثَنَا اْلَحَكُم ْبُن ُموَسى َحده ْحَمُد ْبُن َمْنُصوٍر اْلَحاِسُب َحده

ثَنَا األَْوَزاِعىُّ َحده  ثَنَا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسلٍِم َحده ثَنَا ُدَحْيٌم َحده اَن َحده ثَنَا اْبُن أَبِى َحسه ثَنِى قَاَل َوَحده

ْهِرىُّ َوهَذَ  ْحَمِن َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ الزُّ أَنه َرُجالً   : ا َحِديُث اْبِن اْلُمبَاَرِك َعْن ُحَمْيِد ْبِن َعْبِد الره

ِ صلى َّللا عليه وسلم فَقَالَ  ِ هَلَْكُت قَالَ   : أَتَى َرُسوَل َّللاه   . َوْيَحَك َما َصنَْعتَ   : يَا َرُسوَل َّللاه

ُصْم َشْهَرْيِن   : َما أَِجُدهَا قَالَ   : قَالَ   . أَْعتِْق َرقَبَةً   : َرَمَضاَن قَالَ َوقَْعُت َعلَى أَْهلِى في   : قَالَ 

ِ صلى َّللا   : قَالَ   . فَأَْطِعْم ِستِّيَن ِمْسِكينًا  : الَ أَْستَِطيُع قَالَ   : قَالَ   . ُمتَتَابَِعْينِ  َما أَِجُد فَأُتَِى َرُسوُل َّللاه

ِ أََعلَى َغْيِر أَْهلِى فََوالهِذى نَْفِسى   : فَقَالَ   . ُخْذهُ فَتََصدهْق بِهِ   : عليه وسلم بَِعَرٍق فَقَالَ  يَا َرُسوَل َّللاه

ى بِيَِدِه َما بَْيَن طُنُبَِى اْلَمِدينَِة َوقَاَل َعْمُرو ْبُن ُشَعْيٍب َما بَْيَن الَبَتَِى اْلَمِدينَِة أََحٌد أَْحَوُج ِمنِّ 

 ِ   . ُخْذهُ َواْستَْغفِِر َربهكَ   : صلى َّللا عليه وسلم َحتهى بََدْت أَْسنَانُهُ ثُمه قَالَ  فََضِحَك َرُسوُل َّللاه

قَاَل اإِلْسَماِعيلِىُّ لَْم يَْذُكْر أََحٌد   . َوقَاَل َعْمُرو ْبُن ُشَعْيٍب فَأُتَِى بِِمْكتٍَل فِيِه َخْمَسةَ َعَشَر َصاًعا

قَاَل   . بَِعَرٍق فِيِه َخْمَسةَ َعَشَر َصاًعا  : َر اْبِن اْلُمبَاَرِك َوقَاَل اْلِهْقلُ ِمْنهُْم َعْمَرو ْبَن ُشَعْيٍب َغيْ 

ِ   : قَالَ   ؟ َوْيَحَك َوَما َذاكَ   : ُدَحْيمٌ  َوقَْعُت َعلَى أَْهلِى في يَْوٍم ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن فَأُتَِى َرُسوُل َّللاه

ْيخُ   . َعَشَر َصاًعا صلى َّللا عليه وسلم بَِعَرٍق فِيِه َخْمَسةَ     . قَاَل الشه

 َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي األََدِب َعِن اْبِن ُمقَاتٍِل َعِن اْبِن اْلُمبَاَرِك َعِن األَْوَزاِعىِّ إِلَى قَْولِِه َما بَْينَ 

   . طُنُبَِى اْلَمِدينَِة لَْم يَْذُكْر َما بَْعَدهُ 

ْيِن ِمْن طََعامٍ َمْن َعَدَل ِصيَاَم يَْوٍم بِمُ   : باب   ده

اْلَعبهاُس ْبُن اْلفَْضِل   : ُعَمُر ْبُن َعْبِد الَْعِزيِز ْبِن قَتَاَدةَ أَْخبََرنَا أَبُو َمْنُصورٍ   : أَْخبََرنَا أَبُو نَْصرٍ 

ثَ  ثَنَا َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن نَْجَدةَ َحده بِّىُّ َحده نَا َجِريٌر َعْن َمْنُصوٍر ْبِن َزَكِريها الضه

قَاَل إَِذا أََصاَب   ( فََجَزاٌء ِمْثُل َما قَتََل ِمَن النهَعمِ  ) َعِن اْلَحَكِم َعْن ِمْقَسٍم َعِن اْبن َعبهاِس في قَْولِِه 

ْيَد يُْحَكُم َعلَيِْه َجَزاُؤهُ فَإِن َكاَن ِعْنَدهُ َجَزاُؤهُ َذبََحهُ َوتََصده  َق بِلَْحِمِه فَإِْن لَْم يَُكْن اْلُمْحِرُم الصه

َراِهُم طََعاًما فََصاَم َمَكاَن ُكلِّ نِْصِف َصاٍع يَْومً  َمِت الده َم َجَزاُؤهُ َدَراِهَم ثُمه قُوِّ ا ِعْنَدهُ َجَزاُؤهُ قُوِّ

يَاُم أَنههُ إَِذا َوَجَد الطهَعاَم َوَجَد َجَزاَءهُ  ِريُف أَبُو اْلفَْتِح   . َوإِنهَما أُِريَد بِالطهَعاِم الصِّ َوأَْخبََرنَا الشه

دٍ  ِريُف أَبُو اْلفَْتِح اْلُعَمِرىُّ أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه ْحَمِن ْبُن أَبِى ُشَرْيٍح أَْخبََرنَا   : َوأَْخبََرنَا الشه َعْبُد الره

ثَنَا َعلِىُّ ْبُن اْلَجْعِد أَْخبََرنَا ُشعْ  بَةُ َعِن اْلَحَكِم قَاَل َسِمْعُت ِمْقَسًما في أَبُو اْلقَاِسِم اْلبََغِوىُّ َحده

ْيَد الَ يَُكوُن ِعْنَدهُ َجَزاُؤهُ قَالَ  َراِهُم طََعاًما   : الهِذى يُِصيُب الصه ُم الده ْيُد َدَراِهَم َوتُقَوه ُم الصه يُقَوه

أَبُو َمْريََم إِنههُ َعِن اْبِن َعبهاٍس قَاَل ُشْعبَةُ َوقَاَل لي أَبَاُن وَ   . فَيَُصوُم لُِكِل نِْصِف َصاٍع يَْوًما

ُم اْلَجَزاُء  ْيَد َوفِى ِرَوايَِة َمْنُصوٍر يُقَوه يَْعنِى أَبَاَن ْبَن تَْغلَِب َكَذا في ِرَوايَِة ُشْعبَةَ تَْقِويُم الصه

   . َوَمْنُصوٌر ْأَحَسنُهَُما ِسيَاقَةً لِْلَحِديثِ 
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أَنههُ َعَدَل في اْلَجَزاِء إَِذا َكانَْت َشاةً ِصيَاَم يَْوٍم بِإِْطَعاِم ِمْسِكينَْيِن   : َوقَْد ُرِوَى َعِن اْبِن َعبهاسٍ 

أَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ْبُن   . فَإَِذا َكانَْت بََدنَةً أَْو بَقََرةً ِصيَاَم يَْوٍم بِإِْطَعاِم ِمْسِكيٍن َواِحٍد َوقَاَل ُمدٌّ ُمدٌّ 

ثَنَا أَبِى إِْسَحاَق اْلُمَزكِّ  اِرِمىُّ َحده ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الده ى أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن ْبُن ُعْبُدوٍس َحده

ِ ْبُن َصالٍِح َعْن ُمَعاِويَةَ ْبِن َصالٍِح َعْن َعلِىِّ ْبِن أَبِى طَْلَحةَ َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ  إَِذا   : َعْبُد َّللاه

ةَ فَإِْن قَتََل اْلُمْحِرُم َشْيئً  ْيِد ُحِكَم َعلَْيِه فِيِه فَإِْن قَتََل ظَْبيًا أَْو نَْحَوهُ فََعلَْيِه َشاةٌ تُْذبَُح بَِمكه ا ِمَن الصه

بَقََرةٌ فََعلَْيِه  لَْم يَِجْد فَإِْطَعاُم ِستهِة َمَساِكيَن فَإِْن لَْم يَِجْد فَِصيَاُم ثاَلَثَِة أَيهاٍم َوإِْن قَتََل إِيالً أَْو نَْحَوهُ 

اَر فَإِْن لَْم يَِجْد أَْطَعَم ِعْشِريَن ِمْسِكينًا فَإِْن لَْم يَِجْد َصاَم ِعْشِريَن يَْوًما َوإِْن قَتََل نََعاَمةً أَْو ِحمَ 

يَِجْد َصاَم َوْحٍش أَْو نَْحَوهُ فََعلَْيِه بََدنَةٌ ِمَن اإِلبِِل فَإِْن لَْم يَِجْدهُ أَْطَعَم ثاَلَثِيَن ِمْسِكينًا فَإِن لَْم 

َوايَةُ َوَما قَْبلَهَا تَُدلُّ َعلَى أَنه َذلَِك ِعْنَدهُ َعلَى   . ثاَلَثِيَن يَْوًما َوالطهَعاُم ُمدٌّ ُمدٌّ ِشْبُعهُمْ  َوهَِذِه الرِّ

ُ أَْعلَمُ     . التهْرتِيِب َوَّللاه

ْيِد َوَغْيُرهُ   : باب   أَْيَن هَْدُى الصه

ُ َجله ثَنَا    .  ( هَْديًا بَالَِغ اْلَكْعبَةِ  ) ُؤهُ قَاَل َّللاه

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو َسِعيدٍ  ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه أَْحَمُد ْبُن يَْعقُوَب الثهقَفِىُّ َحده

ُد ْبُن اْلَحَسِن   : ظُ أَْخبََرنِى أَبُو اْلَحَسنِ اْلُمثَنهى اْلَعْنبَِرىُّ َوأَْخبََرنَا أَبُو َحاِزٍم اْلَعْبَدِوىُّ اْلَحافِ  ُمَحمه

ثَنَا   : ْبِن إِْسَماِعيَل اْلُمْكتِبُّ أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ  ثَنَا أَبُو ُحَذْيفَةَ َحده اْلَحَسُن ْبُن اْلُمثَنهى اْلَعْنبَِرىُّ َحده

ْحَمِن ْبُن أَبِى لَْيلَى َعْن ِشْبُل ْبُن َعبهاٍد َعِن اْبِن أَبِى نَِجيٍح قَاَل َوقَ  ثَنِى َعْبُد الره اَل ُمَجاِهٌد َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم َرأَى قَْملَةً َسقَطَْت َعلَى َوْجِهِه فَقَالَ   : َكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ    : أَنه َرُسوَل َّللاه

كَ  بِاْلُحَدْيبِيَِة َولَْم يُبَيِّْن لَهُْم أَنههُْم يَِحلُّوَن بِهَا َوهُْم  نََعْم فَأََمَرهُ أَْن يَْحلَِق َوهُوَ   : قَالَ   . أَيُْؤِذيَك هََوامُّ

 ُ ةَ فَأَْنَزَل َّللاه فََرٌق بَْيَن ِستهةَ َمَساِكيَن أَْو   ( فِْديَةٌ ِمْن ِصيَاٍم أَْو َصَدقَةٍ  ) َعلَى طََمٍع أَْن يَْدُخلُوا َمكه

ةَ  ِحيِح ِمْن َحِديِث ِشْبٍل ُدوَن قَْولِِه َوالنُُّسُك أَخْ   . نُُسٌك َشاةٌ َوالنُُّسُك بَِمكه َرَجهُ الْبَُخاِرىُّ في الصه

ةَ  ُد ْبُن إِْبَراِهيَم األَْصبَهَانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو نَْصٍر اْلِعَراقِىُّ أَْخبََرنَا   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ   . بَِمكه ُمحمه

ثَنَا عَ  ٍد َحده ثَنِى ِسَماُك ُسْفيَاُن ْبُن ُمَحمه ثَنَا ُسْفيَاُن َحده ِ ْبُن اْلَولِيِد َحده ثَنَا َعْبُد َّللاه لِىُّ ْبُن اْلَحَسِن َحده

َسأََل َمْرَواُن اْبَن َعبهاٍس َونَْحُن بَِواِدى األَْزَرِق أََرأَْيَت َما أََصْبنَا   : ْبُن َحْرٍب َعْن ِعْكِرَمةَ قَالَ 

ْيِد الَ نَِجُد لَهُ  تَْنظَُر َما ثََمنُهُ فَتَتََصدهَق بِِه َعلَى َمَساِكيِن أَْهِل   : قَالَ   ؟ بََدالً ِمَن النهَعمِ  ِمَن الصه

ةَ  بِيُع أَْخبََرنَا   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ   . َمكه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن َحده

افِِعىُّ أَخْ    ( فََجَزاٌء ِمْثَل َما قَتََل ِمَن النهَعمِ  ) بََرنَا َسِعيٌد َعِن اْبِن ُجَرْيٍج قَاَل قُْلُت لَِعطَاٍء الشه

ِمْن أَْجِل أَنههُ أََصابَهُ في َحَرٍم يُِريُد   : قَالَ   ( هَْديًا بَالَِغ اْلَكْعبَِة أَْو َكفهاَرةٌ َطَعاُم َمَساِكينَ  ) إِلَى 

   . َرةُ َذلَِك ِعْنَد اْلبَْيتِ اْلبَْيَت َكفها

ْيدِ   : باب   َما يَأُْكُل اْلُمْحِرُم ِمَن الصه

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n99&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n99&p1#TOP
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ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ في آَخِريَن قَالُوا َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا ا ِ الره افِِعىُّ أَْخبََرنَا َمالٌِك َعْن أَبِى النهْضِر َمْولَى ُعَمَر ْبِن ُعبَْيِد َّللاه لشه

أَنههُ َكاَن َمَع النبي صلى َّللا   : التهْيِمىِّ َعْن نَافٍِع َمْولَى أَبِى قَتَاَدةَ َعْن أَبِى قَتَاَدةَ األَْنَصاِرىِّ 

ةَ تََخلهَف َمَع أَْصَحاٍب لَهُ ُمْحِرِميَن َوهَُو َغْيُر عليه وسلم َحتهى إَِذا َكاَن بِبَْعِض َطرِ  يِق َمكه

ُمْحِرٍم فََرأَى ِحَماًرا َوْحِشي ًا فَاْستََوى َعلَى فََرِسِه فََسأََل أَْصَحابَهُ أَْن يُنَاِولُوهُ َسْوطَهُ فَأَبَْوا 

ِحَماِر فَقَتَلَهُ فَأََكَل ِمْنهُ بَْعُض أَْصَحاِب النبي فََسأَلَهُْم ُرْمَحهُ فَأَبَْوا فَأََخَذ ُرْمَحهُ فََشده َعلَى الْ 

ا أَْدَرُكوا النبي صلى َّللا عليه وسلم َسأَلُوهُ َعْن َذلَِك  صلى َّللا عليه وسلم َوأَبَى بَْعُضهُْم فَلَمه

ُ   : فَقَالَ  ِ   . إِنهَما ِهَى طُْعَمةٌ أَْطَعَمُكُموهَا َّللاه  اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو النهْضِر َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو ُموَسى ثَنَا يَْحيَى ْبُن يَْحيَى قَاَل قََرْأُت َعلَى   : اْلفَقِيهُ َحده اِهُد َحده هَاُروُن ْبُن ُموَسى الزه

   . َمالٍِك فََذَكَرهُ 

ِحيِح َعْن إِْسَماِعيَل ْبِن أَبِى أُ  َوْيٍس َوَغْيِرِه َعْن َمالٍِك وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ   . يَْحيَى ْبِن يَْحيَى َوقُتَْيبَةَ  ِ اْلَحافِظُ في آَخِريَن قَالُوا َحده   : َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ا بِيُع أَْخبََرنَا الشه ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا الره فِِعىُّ أَْخبََرنَا َمالٌِك َعْن َزْيِد ْبِن أَْسلََم َعْن َعطَاِء ُمَحمه

ْبِن يََساٍر َعْن أَبِى قَتَاَدةَ في اْلِحَماِر اْلَوْحِشىِّ ِمْثُل َحِديِث أَبِى النهْضِر إاِله أَنه في َحِديِث َزْيٍد 

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  ِحيِح   . ْن لَْحِمِه َشْىءٌ هَْل َمَعُكْم مِ   : أَنه َرُسوَل َّللاه أَْخَرَجاهُ في الصه

   . ِمْن َحِديِث َمالِكٍ 

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن إِْسَحاَق أَْخبََرنَا بِْشُر ْبُن ُموَسى حَ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا أَْخبََرنَا ُمَحمه ده

ثَنَا صَ  ثَنَا ُسْفيَاُن َحده ٍد يَقُوُل َسِمْعُت أَبَا قَتَاَدةَ اْلُحَمْيِدىُّ َحده الُِح ْبُن َكْيَساَن قَاَل َسِمْعُت أَبَا ُمَحمه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َحتهى إَِذا ُكنها بِاْلقَاَحِة َوِمنها اْلُمْحِرُم َوَغْيُر   : يَقُولُ  َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاه

َءْوَن َشْيئًا فَنَظَْرُت فَإَِذا أَنَا بِِحَماِر َوْحٍش فَأَْسَرْجُت فََرِسى اْلُمْحِرِم إِْذ بَُصْرُت بِأَْصَحابِى يَتََرا

  : نَاِولُونِى َوَكانُوا ُمْحِرِميَن فَقَالُوا  : َوَرِكْبُت فَأََخْذُت ُرْمِحى فََسقََطْت َسْوِطى فَقُْلُت ألَْصَحابِى

ِ الَ نُِعينَُك َعلَْيِه بَِشْىٍء فَتَنَاَوْلتُ  َسْوِطى ثُمه أَتَْيُت اْلِحَماَر ِمْن َخْلفِِه َوهَُو َوَراَء أََكَمٍة  الَ َوَّللاه

الَ تَأُْكلُوهُ قَاَل   : ُكلُوهُ َوقَاَل بَْعُضهُمْ   : فَطََعْنتُهُ بُِرْمِحى فََعقَْرتُهُ فَأَتَْيُت بِِه أَْصَحابِى فَقَاَل بَْعُضهُمْ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم أَ  ْكُت فََرِسى فَأَْدَرْكتُهُ فََسأَْلتُهُ فَقَالَ َوَكاَن َرُسوُل َّللاه هَُو   : َماَمنَا فََحره

   . َحالٌَل فَُكلُوهُ 

ِ وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن قُتَْيبَةَ َعْن ُسْفيَانَ  ِحيِح َعْن َعلِىِّ ْبِن َعْبِد َّللاه أَْخبََرنَا   . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ُد بْ   : أَبُو بَْكرٍ  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا يُونُُس ْبُن َحبِيٍب َحده ِ ْبُن َجْعفٍَر َحده ُن اْلَحَسِن ْبِن فُوَرَك أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه

ِ ْبِن أَبِى قَتَاَدةَ َعْن أَبِيهِ  ثَنَا ِهَشاٌم َعْن يَْحيَى ْبِن أَبِى َكثِيٍر َعْن َعْبِد َّللاه أَنههُ اْنطَلََق   : أَبُو َداُوَد َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم َعاَم اْلُحَدْيبِيَِة فَأَْحَرَم أَْصَحابِى َولَْم أُْحِرْم فَاْنطَلََق النبي َمَع  َرُسوِل َّللاه

صلى َّللا عليه وسلم َوُكْنُت َمَع أَْصَحابِى فََجَعَل بَْعُضهُْم يَْضَحُك إِلَى بَْعٍض فَنَظَْرُت فَإَِذا 

َعْنتُهُ فَأَْثبَتُّهُ فَاْستََعْنُت بِِهْم فَأَبَْوا أَْن يُِعينُونِى فَأََكْلنَا ِمْنهُ َوَخِشينَا ِحَماَر َوْحٍش فََحَمْلُت َعلَْيِه فَطَ 

أَْن نُْقتَطََع يَْعنِى فَاْنطَلَقَُت أَْرفَُع فََرِسى فَأَْطلُُب النبي صلى َّللا عليه وسلم فَلَقِيُت َرُجالً ِمْن 
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ْقيَا يَْعنِى   ؟ ْيَن تََرْكَت النبي صلى َّللا عليه وسلم َجْوِف اللهْيِل ِمْن ِغفَاٍر فَقُْلُت أَ  قَاَل بِالسُّ

ِ َوقَْد َخُشوا أَْن   : فَلَِحْقُت بِِه فَقُْلتُ  ِ إِنه أَْصَحابََك يُْقِرئُوَن َعلَْيَك السهالََم َوَرْحَمةَ َّللاه يَا َرُسوَل َّللاه

ِ َوقُْلتُ يُْقتََطُعوا ُدونََك فَاْنتَِظْرهُْم يَا َرُسوَل  ِ إِنِّى أََصْبُت ِحَماَر َوْحٍش َوَمِعى   : َّللاه يَا َرُسوَل َّللاه

   . َوهُْم ُمْحِرُمونَ   . ُكلُوا  : ِمْنهُ فَاِضلَةٌ فَقَاَل النبي صلى َّللا عليه وسلم لِْلقَْومِ 

ِحيِح َعْن ُمَعاِذ ْبِن فََضالَةَ َعْن ِهَشاٍم وَ  أَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن َوْجٍه آَخَر َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ِد ْبِن َمْحِمٍش اْلفَقِيهُ ِمْن أَْصِل َسَماِعِه أَْخبََرنَاهُ   : أَْخبََرنَا أَبُو طَاِهرٍ   . َعْن ِهَشامٍ  ُد ْبُن ُمَحمه ُمَحمه

ثَنَا أَبُو أَْحَمدَ   : أَبُو ُعْثَمانَ  ِ اْلبَْصِرىُّ َحده ُد ْبُن َعْبِد اْلَوههاِب أَْخبََرنَاهُ   : َعْمُرو ْبُن َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ِ ْبِن أَبِ  ثَنَا أَبُو َحاِزِم ْبُن ِدينَاٍر َعْن َعْبِد َّللاه ُد ْبُن َجْعفٍَر َحده ثَنَا ُمَحمه ى قَتَاَدةَ َخالُِد ْبُن َمْخلٍَد َحده

اِب النبي صلى َّللا عليه وسلم فِى َمْنِزٍل ُكْنُت يَْوًما َجالًِسا َمَع َرْهٍط ِمْن أَْصحَ   : َعْن أَبِيِه قَالَ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم نَاِزٌل أََماَمنَا َواْلقَْوُم ُمْحِرُموَن َوأَنَا َغْيُر  ةَ َوَرُسوُل َّللاه في طَِريِق َمكه

ْؤِذنُونِى بِِه فَاْلتَفَتُّ ُمْحِرٍم قَاَل فَأَْبَصَر اْلقَْوُم ِحَماًرا َوْحِشي ًا َوأَنَا َمْشُغوٌل أَْخِصُف نَْعلِى فَلَْم يُ 

ْمَح فَقُْلُت لَهُمْ  نَاِولُونِى   : فَأَْبَصْرتُهُ فَقُْمُت إِلَى فََرِسى فَأَْسَرْجتُهُ ثُمه َرِكْبتُهُ َونَِسيُت السهْوطَ َوالرُّ

ْمَح فَقَالُوا َوَرِكْبُت فََشَدْدُت َعلَْيِه فَقَتَْلتُهُ الَ نُِعينَُك َعلَْيِه بَِشْىٍء فَنََزْلُت فَأََخْذتُهَُما   : السهْوطَ َوالرُّ

وا في أَْكلِِهْم إِيهاهُ َوهُْم حُ  هُ قَْد َماَت فََوقَُعوا فِيِه يَأُْكلُونَهُ ثُمه إِنههُْم َشكُّ ُرٌم فَُرْحنَا ثُمه ِجْئُت بِِه أَُجرُّ

ِ صلى َّللا عليه َمَعُكْم   : وسلم فََسأَْلنَاهُ َعْن َذلَِك فَقَالَ  َوَخبَأُْت اْلَعُضَد َمِعَى فَأَْدَرْكنَا َرُسوَل َّللاه

قَهَا  : قُْلتُ   . ِمْنهُ َشْىءٌ     . نََعْم فَنَاَوْلتُهُ اْلَعُضَد فَأََكلَهَا َوهَُو ُمْحِرٌم َحتهى تََعره

دِ  ِ َعْن ُمَحمه ِحيِح َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن َعْبِد َّللاه ْبِن َجْعفٍَر َوأَْخَرَجهُ  َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ِد ْبِن اْلَحَسِن   : أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمدَ   . ُمْسلٌِم ِمْن َوْجٍه آَخَر َعْن أَبِى َحاِزمٍ  ِ ْبُن ُمَحمه َعْبُد َّللاه

ِد ْبِن يَْحيَى   : اْلِمْهَرَجانِىُّ اْلَعْدُل َوأَبُو َزَكِريها ثَنَا أَبُو يَْحيَى ْبُن إِْبَراِهيَم ْبِن ُمَحمه اْلُمَزكِّى قَاالَ َحده

 ِ ثَنَا َوقَالَ   : َعْبِد َّللاه ِ َوَعلِىُّ ْبُن اْلَحَسِن قَاَل َعلِىٌّ َحده ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده  ُمَحمه

ُد ْبُن اْلُمْنَكِدِر َعْن ُمَعاِذ ْبِن َعْبِد إِْبَراِهيُم أَْخبََرنَا أَبُو َعاِصٍم َعِن اْبِن ُجَرْيٍج قَاَل أَْخبََرنِ  ى ُمَحمه

ْحَمِن يَْعنِى اْبَن ُعْثَماَن التهْيِمىه َعْن أَبِيِه قَالَ  ِ رضي َّللا عنه   : الره ُكنها َمَع طَْلَحةَ ْبِن ُعبَْيِد َّللاه

ةَ َونَْحُن ُمْحِرُموَن فَأَْهُدوا لَنَا لَْحَم َصْيٍد وَ  طَْلَحةُ َراقٌِد فَِمنها َمْن أََكَل َوِمنها َمْن في طَِريِق َمكه

ا اْستَْيقَظَ قَاَل لِلهِذيَن أََكلُوا أََصْبتُْم َوقَاَل لِلهِذيَن لَْم يَأُْكلُوا أَْخطَ  َع فَلَْم يَأُْكْل فَلَمه أْتُْم فَإِنها قَْد تََوره

ِ صلى َّللا عليه وسلم َونَْحنُ  ِحيِح ِمْن َحِديِث   . ُحُرمٌ  أََكْلنَا َمَع َرُسوِل َّللاه أَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم في الصه

اِن َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ 
َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . يَْحيَى اْلقَطه

ُد ْبُن ُرْمٍح اْلبَزه  ثَنَا ُمَحمه فهاُر َحده ثَنَا يَْحيَى ْبُن َسِعيٍد َعْن ُعبَْيٍد الصه ثَنَا يَِزيُد ْبُن هَاُروَن َحده اُز َحده

ِد ْبِن إِْبَراِهيَم َعْن ِعيَسى ْبِن طَْلَحةَ َعْن ُعَمْيِر ْبِن َسلََمةَ َعْن َرُجٍل ِمْن بَْهزٍ  أَنه َرُسوَل   : ُمَحمه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َخَرَج َوهَُو يُِريُد َمكهةَ حَ  ْوَحاِء َوَجَد َّللاه تهى إَِذا َكاَن في بَْعِض َواِدى الره

ِ صلى َّللا عليه وسلم فَقَالَ  َذُروهُ َحتهى   : النهاُس ِحَماَر َوْحٍش َعقِيًرا فََذَكُروا َذلَِك لَِرُسوِل َّللاه

ِ   : فَأَتَى اْلبَْهِزىُّ َوَكاَن َصاِحبَهُ فَقَالَ   . يَأْتَِى َصاِحبُهُ   َشأْنَُكْم بِهََذا اْلِحَماِر فَأََمَر يَا َرُسوَل َّللاه

فَاِق َوهُْم ُمْحِرُموَن  ِ صلى َّللا عليه وسلم أَبَا بَْكٍر رضي َّللا عنه فَقََسَمهُ بَْيَن الرِّ َرُسوُل َّللاه
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َسْهٌم فَأََمَر النبي قَاَل ثُمه ِسْرنَا َحتهى إَِذا ُكنها بِاألَْبَواِء فَإَِذا ظَْبٌى َحاقٌِف في ِظلِّ َشَجَرٍة َوفِيِه 

   . صلى َّللا عليه وسلم َرُجالً يُقِيُم ِعْنَدهُ َحتهى يُِجيَز النهاُس َعْنهُ 

ثَنَا أَبُو اْلقَاِسمِ  ِ اْلَحافِظُ َحده وِسىُّ أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه   : يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب السُّ

ُد ْبُن عَ  ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن طَْهَماَن َعْن ُمحمه لَِمىُّ َحده ِ السُّ ثَنَا َحْفُص ْبُن َعْبِد َّللاه ْمٍرو اْلَحَرِشىُّ َحده

ْستََوائِىِّ َعْن يَْحيَى ْبِن أَبِى َكثِيٍر َعْن أَبِى َسلََمةَ َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ قَالَ    : ِهَشاٍم َصاِحِب الده

اِم َعْن لَْحٍم اْصِطيَد لَِغْيِرِهْم أَيَأُْكلُهُ َوهَُو ُمْحِرٌم فَأَْفتَْيتُهُ أَْن يَأُْكلَهُ َسأَلَنِى َرُجٌل ِمْن أَهْ  ِل الشه

أََمْرتُهُ أَْن   : بَِما أَْفتَْيَت قُْلتُ   : فَأَتَْيُت ُعَمَر ْبَن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه فََذَكْرُت َذلَِك لَهُ فَقَالَ 

ِة قَاَل ثُمه قَاَل ُعَمُر رضي َّللا عنهيَأُْكلَهُ قَاَل لَْو أَ  ره إِنهَما   : ْفتَْيتَهُ بَِغْيِر َذلَِك لََعلَْوُت َرْأَسَك بِالدِّ

ثَنَا يَْحيَى ْبُن   . نُِهيَت أَْن تَْصطَاَدهُ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َعْمِرو ْبُن َمطٍَر َحده َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ٍد  ثَنَا ُشْعبَةُ َعْن أَبِى إِْسَحاَق قَاَل َسِمْعُت أَبَا ُمَحمه ثَنَا أَبِى َحده ِ ْبُن ُمَعاٍذ َحده ثَنَا ُعبَْيُد َّللاه َحده

ْعثَاِء يَقُولُ  ْيِد يُْهِديِه اْلَحالَُل لِْلَحَراِم قَالَ   : الشه َكاَن ُعَمُر رضي   : َسأَْلُت اْبَن ُعَمَر َعْن لَْحِم الصه

َكاَن ُعَمُر رضي َّللا عنه َخْيًرا   : قَالَ   ؟ إِنهَما أَْسأَلَُك َعْن نَْفِسَك أَتَأُْكلُهُ   : يَأُْكلُهُ قُْلتُ َّللا عنه 

ُد   : َوأَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ َوأَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ   . ِمنِّى ُمحمه

ثَنَا َمالٌِك َعِن اْبن ِشهَابِ بْ  ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر َحده ُد ْبُن إِْبَراِهيَم َحده ثَنَا ُمَحمه َعْن  ُن َجْعفٍَر اْلُمَزكِّى َحده

ِ ْبَن ُعَمرَ  ُث َعْبَد َّللاه ِ ْبِن ُعَمَر أَنههُ َسِمَع أَبَا هَُرْيَرةَ يَُحدِّ بِِه قَْوٌم  أَنههُ َمره   : َسالِِم ْبِن َعْبِد َّللاه

بََذِة فَاْستَْفتُوهُ في لَْحِم َصْيٍد َوَجَدهُ أُنَاٌس أَِحلهةٌ أَيَأُْكلُوهُ فَأَفْتَاهُْم بِأَْكلِِه قَ  ثُمه   : الَ ُمْحِرُموَن بِالره

  : هُْم قَاَل قُْلتُ بَِما أَْفتَْيتَ   : قَِدْمُت َعلَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه فََسأَْلتُهُ َعْن َذلَِك فَقَالَ 

ثَنَا   . لَْو أَْفتَْيتَهُْم بَِغْيِر َذلَِك ألَْوَجْعتُكَ   : أَْفتَْيتُهُْم بِأَْكلِِه قَاَل ُعَمُر رضي َّللا عنه َوبِإِْسنَاِدِه َحده

ثَنَا َمالٌِك َعْن َزْيِد ْبِن أَْسلََم َعْن َعطَاِء ْبِن يََسارٍ  أَنه َكْعَب األَْحبَاِر   : َمالٌِك َعْن َوبِإِْسنَاِدِه َحده

اِم في َرْكٍب ُمْحِرِميَن َحتهى إَِذا َكانُوا بِبَْعِض الطهِريِق َوَجُدوا لَْحَم َصْيٍد فَأَْفتَاهُْم  أَْقبََل ِمَن الشه

ا قَِدُموا َعلَى ُعَمَر بِْن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه َذَكُروا َذلَِك لَهُ فَقَ  َمْن   : الَ َكْعٌب بِأَْكلِِه فَلَمه

ْرتُهُ َعلَْيُكْم َحتهى تَْرِجُعوا  : َكْعٌب قَالَ   : قَالُوا  ؟ أَْفتَاُكْم بِهََذا ثَنَا َمالٌِك َعْن   . فَإِنِّى قَْد أَمه َوبِإِْسنَاِدِه َحده

ثَنَا َمالٌِك َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيهِ  بَْيَر   : َوبِإِْسنَاِدِه َحده اِم رضي َّللا عنه أَنه الزُّ ْبَن الَْعوه

ُد َصفِيَف الظِّبَاِء في اإِلْحَرامِ     . َكاَن يَتََزوه

ثَنَا َسهْ  ِد ْبِن ُشَعْيٍب اْلُجالَبَاِذىُّ َحده ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه ُل ْبُن أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا الْ  اٍر اْلَعتَِكىُّ َحده ثَنَا أَبُو َحنِيفَةَ َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ َعْن َعمه َجاُروُد ْبُن يَِزيَد النهْيَسابُوِرىُّ َحده

اِم قَالَ  بَْيِر ْبِن اْلَعوه ِه الزُّ ُدهُ َونَأُْكلُهُ َونَْحُن ُمْحِرُموَن   : أَبِيِه َعْن َجدِّ ْيِد َونَتََزوه ُكنها نَأُْكُل لَْحَم الصه

 ِ    .  صلى َّللا عليه وسلم َمَع َرُسوِل َّللاه

   . َوَكَذلَِك َرَواهُ إِْبَراِهيُم ْبُن طَْهَماَن َعْن أَبِى َحنِيفَةَ بَِمْعنَاهُ 

ْيدِ   : باب   َما الَ يَأُْكُل اْلُمْحِرُم ِمَن الصه

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n99&p1#TOP
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ٍد اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ثَنَا َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه ِد ْبِن إِْسَحاَق َحده ْبُن ُمَحمه

ثَنَا أَبُو َعَوانَةَ وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد  ُد ْبُن أَبِى بَْكٍر َحده ثَنَا ُمَحمه ِ يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب اْلقَاِضى َحده َّللاه

 ِ ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا   : اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ثَنَا أَبُو َكاِمٍل ُمَحمه َحَسُن ْبُن ُسْفيَاَن َحده

ِ ْبِن أَبِى قَتَ  ِ ْبِن َمْوهٍَب َعْن َعْبِد َّللاه ثَنَا أَبُو َعَوانَةَ َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعْبِد َّللاه اَدةَ َعْن اْلَجْحَدِرىُّ َحده

ا أَْو   : أَبِيِه قَالَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم َحاج ً ُمْعتَِمًرا َوَخَرْجنَا َمَعهُ فََصَرَف َخَرَج َرُسوُل َّللاه

ا  طَائِفَةً ِمْنهُْم َوأَنَا َمَعهُْم قَاَل ُخُذوا َساِحَل اْلبَْحِر َحتهى تَْلقَْونِى فَأََخْذنَا َساِحَل اْلبَْحِر فَلَمه

ِ صلى َّللا عليه وسلم أَْحَرُموا ُكلُّهُْم َغْيَر أَبِى قَ  تَاَدةَ فَبَْينََما نَْحُن نَِسيُر اْنَصَرْفنَا قِبََل َرُسوِل َّللاه

نَأُْكُل لَْحَم َصْيٍد   : إِْذ َرأَْينَا ُحُمَر َوْحٍش فََعقَْرُت ِمْنهَا أَتَانًا فَنََزلُوا فَأََكلُوا ِمْن لَْحِمهَا فَقَالُوا

إِنها   : ه وسلم فَقَالُواَونَْحُن ُمْحِرُموَن فََحَملُوا َما بَقَِى ِمْن لَْحِمهَا َحتهى أَتَُوا النبي صلى َّللا علي

فَأََكْلنَا ِمْن  ُكنها قَْد أَْحَرْمنَا َوَكاَن أَبُو قَتَاَدةَ لَْم يُْحِرْم فََرأَْينَا ُحُمَر َوْحٍش فََعقََر ِمْنهَا أَتَانًا فَنََزْلنَا

ِ صلى َّللا ع هَْل ِمْنُكْم أََحٌد  )   : ليه وسلملَْحِمهَا ثُمه َحَمْلنَا َما بَقَِى ِمْن لَْحِمهَا فَقَاَل َرُسوُل َّللاه

لَْفظُ َحِديِث   . فَُكلُوا َما بَقَِى ِمْن لَْحِمهَا  : قَالَ   . الَ   : فَقَالُوا  .  ؟ أََمَرهُ أَْن يَْحِمَل َعلَْيهَا أَْو أََشاَر إِلَْيهَا

ِ َولَْيَس في َحِديِث اْلُمْقِرِئ أَْو ُمْعتَِمًرا    . أَبِى َعْبِد َّللاه

ِحيِح َعْن ُموَسى ْبِن إِْسَماِعيَل َعْن أَبِى َعَوانَةَ وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن أَبِى رَ  َواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو َعْمِرو ْبُن أَبِى َجْعفٍَر أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن   . َكاِملٍ  َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو األَْحَوِص َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن ُرفَْيٍع َعْن َعْبِد ُسْفيَاَن حَ  ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن أَبِى َشْيبَةَ َحده ده

ِ ْبِن أَبِى قَتَاَدةَ قَالَ   َكاَن أَبُو قَتَاَدةَ في نَفٍَر ُمْحِرِميَن َوأَبُو قَتَاَدةَ ُمِحلٌّ فَأَْبَصَر اْلقَْوُم ِحَمارَ   : َّللاه

 َوْحٍش فَلَْم يُْؤِذنُوهُ َحتهى أَْبَصَرهُ أَبُو قَتَاَدةَ فَاْختَلََس ِمْن بَْعِضِهْم َسْوطًا ثُمه َحَمَل َعلَى اْلِحَمارِ 

هَْل أََشاَر   : فََصَرَعهُ فَأَتَاهُْم بِِه فَأََكلُوا َوَحَملُوا فَلَقُوا النبي صلى َّللا عليه وسلم فََسأَلُوهُ فَقَالَ 

ِ قَالَ   : قَالُوا  .  ؟ إِْنَساٌن ِمْنُكْم أَْو أََمَرهُ بَِشْىءٍ إِلَْيِه     . فَُكلُوا  : الَ يَا َرُسوَل َّللاه

ِحيِح َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن أَبِى َشْيبَةَ  لَِمىُّ َوأَبُو   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه ْحَمِن السُّ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد الره

ثَنَا أَْحَمُد بْ   : بَْكرٍ  ِد ْبِن اْلَحاِرِث األَْصبَهَانِىُّ اْلفَقِيهُ قَاالَ أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُعَمَر اْلَحافِظُ َحده ُن ُمَحمه

اِق أَْخبََرنَا َمْعَمٌر َعْن يَحْ  زه ثَنَا َعْبُد الره ُد ْبُن يَْحيَى َحده ثَنَا ُمَحمه يَى ْبِن أَبُو بَْكٍر النهْيَسابُوِرىُّ َحده

ِ ْبِن أَبِى قَتَاَدةَ َعْن أَبِيِه أَنههُ قَالَ أَبِ  ِ صلى َّللا عليه   : ى َكثِيٍر َعْن َعْبِد َّللاه َخَرْجُت َمَع َرُسوِل َّللاه

وسلم َزَمَن اْلُحَدْيبِيَِة فَأَْحَرَم أَْصَحابِى َولَْم أُْحِرْم فََرأَْيُت ِحَماًرا فََحَمْلُت َعلَْيِه فَاْصطَْدتُهُ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم َوَذَكْرُت أَنِّى لَْم أَُكْن أَْحَرْمُت وأَنِّى إِنهَما  فََذَكْرتُ  َشأْنَهُ لَِرُسوِل َّللاه

اْصطَْدتُهُ لََك فَأََمَر النبي صلى َّللا عليه وسلم أَْصَحابَهُ فَأََكلُوا َولَْم يَأُْكْل ِمْنهُ ِحيَن أَْخبَْرتُهُ 

َولَْم يَأُْكْل ِمْنهُ الَ أَْعلَُم   : اْصطَْدتُهُ لََك َوقَْولُهُ   : قَاَل لَنَا أَبُو بَْكٍر قَْولَهُ  أَنِّى اْصطَْدتُهُ لَهُ قَاَل َعلِىٌّ 

َوأَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر   . أََحًدا َذَكَر في هََذا اْلَحِديِث َعْن َمْعَمٍر َوهَُو ُمَوافٌِق لَِما ُرِوَى َعْن ُعْثَمانَ 

ثَنَا َعْبُد ْبُن اْلَحاِرِث أَْخبََرنَ  ثَنَا ُحَسْيُن ْبُن َمْهِدىٍّ َحده ثَنَا َعْبَداُن َحده ْيِخ األَْصبَهَانِىُّ َحده ا أَبُو الشه

اِق فََذَكَرهُ بِنَْحِوهِ  زه ْيُخ هَِذِه لَْفظَةٌ َغِريبَةٌ لَْم نَْكتُْبهَا إاِله ِمْن هََذا اْلَوْجهِ   . الره    . قَاَل الشه
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ينَا عَ  ِ ْبِن أَبِى قَتَاَدةَ في هََذا اْلَحِديثِ َوقَْد ُروِّ أَنه النبي   : ْن أَبِى َحاِزِم ْبِن ِدينَاٍر َعْن َعْبِد َّللاه

ِحيِح ِكتَابَْيِهَما ُدوَن ِرَوايَِة  َوايَةُ أَْوَدَعهَا َصاِحبَا الصه صلى َّللا عليه وسلم أََكَل ِمْنهَا َوتِْلَك الرِّ

ُ أَْعلَمُ َمْعَمٍر َوإِْن َكاَن اإِلْسنَ     . اَداِن َصِحيَحْيِن َوَّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب األََصمُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه ُمحمه

ِ ْبُن َوْهٍب  ِ ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه ِ ْبِن َسالٍِم َعْبِد َّللاه أَْخبََرنِى يَْحيَى ْبُن َعْبِد َّللاه

ْهِرىُّ أَنه َعْمًرا َمْولَى اْلُمطهلِِب أَْخبََرهَُما َعِن اْلُمطهلِِب ْبِن َعبْ  ْحَمِن الزُّ ِد َويَْعقُوُب ْبُن َعْبِد الره

ِ رضي َّللا عنه َعْن َرسُ  ِ ْبن َحْنطٍَب َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه ِ صلى َّللا عليه وسلم َّللاه وِل َّللاه

َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد   . لَْحُم َصْيِد اْلبَرِّ لَُكْم َحالٌَل َوأَْنتُم ُحُرٌم َما لَْم تَِصيُدوهُ أَْو يَُصاَد لَُكمْ   : أَنههُ قَالَ 

ثَنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ِ َحده ِد ْبِن اْلفَْضِل حَ   : َّللاه ثَنَا َسِعيُد ْبُن َكثِيِر ْبِن إِْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمه ثَنَا َجدِّى َحده ده

ِ ْبِن َحْنطَ  ثَنَا ُسلَْيَماُن ْبُن باِلٍَل َعْن َعْمِرو ْبِن أَبِى َعْمٍرو َعِن اْلُمطهلِِب ْبِن َعْبِد َّللاه ٍب ُعفَْيٍر َحده

ِ صلى َّللا علي ِ قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه َصْيُد اْلبَرِّ لَُكْم َحالٌَل َما لَْم  )   : ه وسلمَعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه

فَهَُؤالَِء ثاَلَثَةٌ ِمَن الثِّقَاِت أَقَاُموا إِْسنَاَدهُ َعْن َعْمٍروَوَكَذلَِك َرَواهُ   . تَِصيُدوهُ أَْو يَُصاُد لَُكمْ 

ٍد َعْن َعْمٍرو َوَعِن الثِّقَِة عِ  افِِعىُّ َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن ُمَحمه ْنَدهُ َعْن ُسلَيَْماَن ْبِن باِلٍَل َعْن الشه

ُد ْبُن ُسلَْيَماَن ْبِن أَبِى َداُوَد َعْن َمالِِك ْبِن أَنٍَس َعْن َعْمٍرو   َعْمٍرو َوَكَذلَِك َرَواهُ ُمَحمه

َراَوْرِدىُّ َعْن َعمْ  ٍد الده ِرو ْبِن أَبِى َعْمٍرو َوَرَواهُ َعْبُد اْلَعِزيز ْبُن َوَرَواهُ َعْبُد اْلَعِزيز ْبُن ُمَحمه

 ِ َعْن َرُجٍل ِمْن بَنِى َسلَِمةَ َعْن َجابٍِر َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعْبِد َّللاه

افِِعىُّ أَْخبََرنَا عَ  بِيُع أَْخبََرنَا الشه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس أَْخبََرنَا الره ْبُد اْلَحافِظُ في آَخِريَن قَالُوا َحده

ٍد فََذَكَرهُ  افِِعىُّ   { ج }   . اْلَعِزيِز ْبُن ُمَحمه َراَوْرِدىِّ َوُسلَْيَماُن   : قَاَل الشه اْبُن أَبِى يَْحيَى أَْحفَظُ ِمَن الده

 ِ ْحَمِن َويَْحيَى ْبُن َعْبِد َّللاه ْيُخ َوَكَذلَِك يَْعقُوُب ْبُن َعْبِد الره ْبِن َسالٍِم  َمَع اْبِن أَبِى يَْحيَى قَاَل الشه

ثَنَا أَبُو   . َوهَُما َمَع ُسلَْيَماَن ِمَن األَْثبَاتِ  ِد ْبِن يَْحيَى َحده أَْخبََرنَا يَْحيَى ْبُن إِْبَراِهيَم ْبِن ُمَحمه

افِِعىُّ أَْخبَرَ   : اْلَعبهاسِ  بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا الره نَا َمالٌِك َعْن َعْبِد ُمَحمه

ِ ْبِن َعاِمِر ْبِن َربِيَعةَ قَالَ  ِ ْبِن أَبِى بَْكٍر َعْن َعْبِد َّللاه َرأَْيُت ُعْثَماَن ْبَن َعفهاَن رضي َّللا   : َّللاه

َى بِلَْحِم عنه بِاْلَعْرِج في يَْوٍم َصائٍِف َوهَُو ُمْحِرٌم َوقَْد َغطهى َوْجهَهُ بِقَِطيفَِة أُْرُجَواٍن ثُمه أُتِ 

  . إِنِّى لَْسُت َكهَْيئَتُِكْم إِنهَما ِصيَد ِمْن أَْجلِى  : أاَلَ تَأُْكُل أَْنَت قَالَ   : ُكلُوا قَالُوا  : َصْيٍد فَقَاَل ألَْصَحابِهِ 

َرنَا أَبُو بَْكٍر َوأَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحاِرِث اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُعَمَر اْلَحافِظُ أَْخبَ 

اِق أَخْ  زه ثَنَا َعْبُد الره لَِمىُّ قَاالَ َحده ثَنَا أَبُو األَْزهَِر َوأَْحَمُد ْبُن يُوُسَف السُّ بََرنَا النهْيَسابُوِرىُّ َحده

ْحَمِن ْبِن َحاِطٍب َعْن أَبِيهِ  ْهِرىِّ َعْن ُعْرَوةَ َعْن يَْحيَى ْبِن َعْبِد الره أَنههُ اْعتََمَر   : َمْعَمٌر َعِن الزُّ

َمَع ُعْثَماَن رضي َّللا عنه في َرْكٍب فَأُْهِدَى لَهُ طَائٌِر فَأََمَرهُْم بِأَْكلِِه َوأَبِى أَْن يَأُْكَل فَقَاَل لَهُ 

ا لَْسَت ِمْنهُ آِكالً فَقَالَ   : َعْمُرو ْبُن اْلَعاصِ  َما اْصِطيَد إِنِّى لَْسُت في َذاُكْم ِمْثلُُكْم إِنه   : أَنَأُْكُل ِممه

   . لي َوأُِميَت بِاْسِمى
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ْيِد َحي ًا  : باب   اْلُمْحِرِم الَ يَْقبَُل َما يُْهَدى لَهُ ِمَن الصه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ في آَخِريَن قَالُوا َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

بِي ثَنَا َعلِىُّ ْبُن الره ِ َحده افِِعىُّ أَْخبََرنَا َمالٌِك َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِعيَسى ُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه

ثَنَا يَْحيَى ْبُن يَْحيَى قَاَل قََرْأُت َعلَى َمالٍِك َعِن  ْهلِىُّ َحده ٍد الذُّ ثَنَا ُموَسى ْبُن ُمَحمه اْلِحيِرىُّ َحده

ْعِب ْبِن َجثهاَمةَ  ِ َعِن اْبِن َعبهاٍس َعِن الصه ِ ْبِن َعْبِد َّللاه أَنههُ أَْهَدى   : اْبِن ِشهَاٍب َعْن ُعبَْيِد َّللاه

هُ َعلَْيِه َرُسوُل  اَن فََرده ِ صلى َّللا عليه وسلم ِحَماًرا َوْحِشي ًا َوهَُو بِاألَْبَواِء أَْو بَِوده لَِرُسوِل َّللاه

ِ ص ِ صلى َّللا عليه وسلم َما في َوْجِهى قَالَ َّللاه ا َرأَى َرُسوُل َّللاه إِنها لَْم   : لى َّللا عليه وسلم فَلَمه

هُ َعلَْيَك إاِله أَنها ُحُرمٌ     . نَُرده

ِ ْبِن يُوُسَف َوَغْيِرِه َعْن َمالٍِك وَرَواهُ ُمْسلِ  ِحيِح َعْن َعْبِد َّللاه ٌم َعْن َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ٍد   . يَْحيَى ْبِن يَْحيَى ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه أَْخبََرنَا ُمَحْمُد ْبُن َعْبِد أَْخبََرنَا ُمَحْمُد ْبُن َعْبِد َّللاه

هْ  ٍد أَْخبََرنَا أَبُو اْليََماِن أَْخبََرنَا ُشَعْيٌب َعِن الزُّ ِرىِّ أَْخبََرنِى ُعبَْيُد اْلُمَزنِىُّ أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ِ ْبَن َعبهاٍس أَْخبََرهُ  ِ أَنه َعْبَد َّللاه ِ ْبُن َعْبِد َّللاه ْعَب ْبَن َجثهاَمةَ اللهْيثِىه َوَكاَن ِمْن   : َّللاه أَنههُ َسِمَع الصه

 ِ ِ صلى َّللا عليه وسلم يُْخبُِر أَنههُ أَْهَدى لَِرُسوِل َّللاه  صلى َّللا عليه وسلم أَْصَحاِب َرُسوِل َّللاه

 ِ هُ َرُسوُل َّللاه ِ صلى َّللا عليه وسلم ُمْحِرٌم فََرده اَن َوَرُسوُل َّللاه ِحَماَر َوْحٍش بِاألَْبَواِء أَْو بَِوده

هُ هَِديهتِى  ِ صلى َّللا عليه وسلم َرده ا َعَرَف َرُسوُل َّللاه ْعُب فَلَمه صلى َّللا عليه وسلم قَاَل الصه

   . لَْيَس بِنَا َردٌّ َعلَْيَك َولَِكنها ُحُرمٌ   : الَ في َوْجِهى قَ 

ِحيِح َعْن أَبِى اْليََمانِ  َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَنَا ُعبَْيُد بْ  فهاُر َحده ثَنَا اللهْيُث أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه ثَنَا يَْحيَى ْبُن بَُكْيٍر َحده ُن َشِريٍك َحده

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن إِْسَحاَق أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن قُتَْيبَةَ  ثَنَا  وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه َحده

ِ ْبِن ُعْتبَةَ َعِن اْبِن  يَْحيَى ْبُن يَْحيَى أَْخبََرنَا اللهْيُث َعِن اْبنِ  ِ ْبِن َعْبِد َّللاه ِشهَاٍب َعْن ُعبَْيِد َّللاه

ْعَب ْبَن َجثهاَمةَ أَْخبََرهُ  ِ صلى َّللا عليه وسلم َمره بِِه   : َعبهاٍس أَنههُ أَْخبََرهُ أَنه الصه أَنه َرُسوَل َّللاه

اَن فَأَْهَدى لَهُ ِحَماًرا  ِ صلى َّللا عليه بِاألَْبَواِء أَْو بَِوده ا َرأَى َرُسوُل َّللاه هُ َعلَْيِه فَلَمه َوْحِشي ًا فََرده

   . إِنههُ لَْيَس بِنَا ُردٌّ َعلَْيَك َولَِكنِّى ُمْحِرمٌ   : وسلم فِى َوْجِهِه اْلَكَراِهيَةَ قَالَ 

ِحيِح َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى وأَْخَرَجهُ أَْيًضا مِ  ْن َحِديِث َصالِِح ْبِن َكْيَساَن َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ْهِرىِّ بَِمْعنَاهُ     . َوَمْعَمِر ْبِن َراِشٍد َعِن الزُّ

ُد ْبُن َعْمِرو ْبِن َعْلقََمةَ  ُد ْبُن إِْسَحاَق ْبِن يََساٍر َوُمَحمه َوَكَذلَِك َرَواهُ اْبُن أَبِى ِذْئٍب َوُمَحمه

ْهِرىِّ  ُم اْبُن ُعيَْينَةَ فََرَواهُ َوَخالَفَهُُم اْبُن ُعيَْينَةَ فََرَواهُ َكَما أَْخبََرنَا أَبُو َوَخالَفَهُ   . َوَغْيُرهُْم َعِن الزُّ

ثَنَا   : بَْكرٍ  ِحيِم ْبُن ُمنِيٍب َحده ثَنَا َعْبُد الره أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى أَْخبََرنَا َحاِجُب ْبُن أَْحَمَد َحده

ْهِرىِّ عَ  ْعُب ْبُن َجثهاَمةَ ُسْفيَاُن َعِن الزُّ ِ َعِن اْبِن َعبهاٍس أَْخبََرهُ الصه أَنههُ أَْهَدى إِلَى   : ْن ُعبَْيِد َّللاه

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n100&p1#TOP


297 

 

هُ فََرأَى اْلَكَراِهيَةَ في َوْجِهِه فَقَالَ  لَْيَس بِنَا   : النبي صلى َّللا عليه وسلم لَْحَم ِحَماِر َوْحٍش فََرده

   . َردٌّ َعلَْيَك َولَِكنها ُحُرمٌ 

ِحيِح َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى َوأَبِى بَْكِر ْبِن أَبِى َشْيبَةَ َوَعْمٍرو النهاقِِد َعْن رَ  َواهُ ُمْسلٌِم في الصه

َوَرَواهُ الُْحَمْيِدىُّ َعْن ُسْفيَاَن   . أَْهَدْيُت لَهُ ِمْن لَْحِم ِحَماِر َوْحشٍ   : ُسْفيَاَن َوقَاَل في اْلَحِديثِ 

ْهِرىِّ أَْخبََرنَاهُ أَبُو َوَرَواهُ اْلُحَميْ  ِة َكَما َرَواهُ َسائُِر النهاِس َعِن الزُّ حه ِدىُّ َعْن ُسْفيَاَن َعلَى الصِّ

ثَنَا اْلُحَمْيِدىُّ حَ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن إِْسَحاَق أَْخبََرنَا بِْشُر ْبُن ُموَسى َحده ثَنَا َعْبِد َّللاه ده

ِ َعِن اْبِن َعبهاٍس قَاَل  ُسْفيَاُن قَالَ  ِ ْبِن َعْبِد َّللاه ْهِرىِّ َعْوًدا َوبَْدًءا َعْن ُعبَْيِد َّللاه َسِمْعنَاهُ ِمَن الزُّ

ْعُب ْبُن َجثهاَمةَ قَالَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم َوأَنَا بِاألَْبَواِء أَْو   : أَْخبََرنِى الصه َمره بِى َرُسوُل َّللاه

اَن فَأَْهدَ  ا َرأَى في َوْجِهى اْلَكَراِهيَةَ قَالَ بَِوده هُ َعلَىه فَلَمه إِنههُ لَْيَس بِنَا   : ْيُت لَهُ ِحَماَر َوْحٍش فََرده

َكَذا َوَجْدتُهُ في ِكتَابِى َوهَُو َسَماُع اْلُحَمْيِدىِّ َعْن ُسْفيَاَن فِيَما َخالَ ثُمه   . َردٌّ َعلَْيَك َولَِكنها ُحُرمٌ 

   . ِه بَْعدُ اْضطََرَب فِي

ثَنَا يَْعقُوُب ْبُن سُ  ِ ْبُن َجْعفٍَر َحده ْفيَاَن أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن اْلفَْضِل الْقَطهاُن أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه

ِ   : قَاَل قَاَل أَبُو بَْكٍر اْلُحَمْيِدىُّ َوَكاَن ُسْفيَاُن يَقُوُل في اْلَحِديثِ   صلى َّللا أَْهَدْيُت لَِرُسوِل َّللاه

عليه وسلم لَْحَم ِحَماِر َوْحٍش َوُربهَما قَاَل ُسْفيَاُن يَْقطُُر َدًما َوُربهَما لَْم يَقُْل َوَكاَن ُسْفيَاُن فِيَما 

   . ِحَماَر َوْحٍش ثُمه َصاَر إِلَى لَْحٍم َحتهى َماتَ   : َخالَ ُربهَما قَالَ 

ِ اْلَحافِ  ثَنَا أَبُو ُكَرْيٍب أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ٍد َحده ِ ْبُن ُمَحمه ثَنَا َعْبُد َّللاه ظُ أَْخبََرنِى أَبُو اْلَولِيِد َحده

ثَنَا أَبُو ُمَعاِويَةَ َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ِد ْبِن   : َحده ٍد اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ثَ  ثَنَا أَبُو ُمَعاِويَةَ َعِن األَْعَمِش َعْن إِْسَحاَق َحده ثَنَا أَبُو ُموَسى َحده نَا يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب َحده

ْعُب ْبُن َجثهاَمةَ إِلَى النبي صلى   : َحبِيٍب َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ  أَْهَدى الصه

هُ َعلَْيِه َوقَالَ َّللا عليه وسلم ِحَماَر َوْحٍش َوهَُو ُمحْ     . لَْوالَ إِنها ُمْحِرُموَن لَقَبِْلنَاهُ ِمْنكَ   : ِرٌم فََرده

ِحيِح َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن أَبِى َشْيبَةَ َوأَبِى ُكَرْيٍب هََكَذا َرَواهُ األَْعَمُش َعْن  َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ِ َوَخالَفَهُ ُشْعبَةُ   . َحبِيِب ْبِن أَبِى ثَابِتٍ  فََرَواهُ َكَما َوَخالَفَهُ ُشْعبَةُ فََرَواهُ َكَما أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

 ِ ثَنَا ُعبَْيُد َّللاه ٍد اْلِحنهائِىُّ َحده ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُمَحمه ْبُن ُمَعاٍذ  اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو َعْمِرو ْبُن َمَطٍر َحده

ثَنَا ُشعْ  ثَنَا أَبِى َحده أُْهِدَى لِلنبي   : بَةُ َعْن َحبِيٍب َسِمَع َسِعيَد ْبَن ُجبَْيٍر َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ َحده

هُ     . صلى َّللا عليه وسلم ِشقُّ ِحَماِر َوْحٍش َوهَُو ُمْحِرٌم فََرده

ِ ْبِن ُمَعاٍذ َوَخالَفَهُ أَبُو َداُوَد ا ِحيِح َعْن ُعبَْيِد َّللاه لطهيَالِِسىُّ فََرَواهُ َعْن ُشْعبَةَ َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

   . َعْن َحبِيٍب َكَما َرَواهُ األَْعَمُش َعْن َحبِيبٍ 
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ثَنَا أَبُو اْلَعبها ُد ْبُن ُموَسى ْبِن اْلفَْضِل قَاالَ َحده ِ اْلَحافِظُ َوُمَحمه ُد ْبُن َعْبِد َّللاه   : سِ أَْخبََرنَا ُمَحمه

ثَ  ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ثَنَا ُشْعبَةُ َعْن َحبِيِب ْبِن أَبِى ُمَحمه ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده نَا إِْبَراِهيُم ْبُن َمْرُزوٍق َحده

ِ   : ثَابٍِت َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر َعِن اْبِن َعبهاسٍ  ْعَب ْبَن َجثهاَمةَ أَْهَدى إِلَى َرُسوِل َّللاه أَنه الصه

هُ صلى َّللا عليه وسلم ِحَماَر َوْحٍش  ُد   . َوهَُو ُمْحِرٌم فََرده ُد ْبُن اْلَحَسِن أَْخبََرنَا ُمَحمه أَْخبََرنَا ُمَحمه

ثَنَا أَبُو َداُودَ  ثَنَا يُونُُس ْبُن َحبِيٍب َحده ِ ْبُن َجْعفٍَر َحده ثَنَا  ْبُن اْلَحَسِن ْبِن فُوَرَك أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه َحده

ْعَب ْبَن َجثهاَمةَ أَْهَدى إِلَى النبي   : ِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر َعِن اْبِن َعبهاسٍ ُشْعبَةُ َعِن اْلَحَكِم َعْن سَ  أَنه الصه

ِ صلى َّللا عليه  هُ َرُسوُل َّللاه صلى َّللا عليه وسلم َوهَُو بِقَُدْيٍد َوهَُو ُمْحِرٌم َعُجَز ِحَماٍر فََرده

حِ   . وسلم يَْقطُُر َدًما يِح ِمْن َحِديِث ُغْنَدٍر َعْن ُشْعبَةَ َولََعله هََذا هَُو أَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم في الصه

ِحيُح َحِديُث ُشْعبَةَ َعِن اْلَحَكمِ  َعُجَز ِحَماٍر َوَحِديثُهُ َعْن َحبِيٍب ِحَماَر َوْحٍش َكَما َرَواهُ   : الصه

اْلفَْضِل األَْسفَاِطىُّ َعْن أَبِى الَْولِيِد  َوقَْد َرَواهُ اْلَعبهاُس ْبُن َوقَْد َرَواهُ اْلَعبهاُس ْبنُ   . أَبُو َداُودَ 

ثَنَا ُشْعبَةُ َعِن اْلَحَكِم َوَحبِيِب ْبِن أَبِى ثَابٍِت َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر  َوُسلَْيَماَن ْبِن َحْرٍب قَاالَ َحده

ْعَب ْبَن َجثهاَمةَ رضي َّللا عنه أَهْ   : َعِن اْبِن َعبهاٍس رضي َّللا عنه َدى إِلَى النبي أَنه الصه

هُ  أَْخبََرنَاهُ   . صلى َّللا عليه وسلم قَاَل أََحُدهَُما بِقَُدْيٍد َعُجَز ِحَماٍر َوقَاَل اآلَخُر ِحَماَر َوْحٍش فََرده

ثَنَا األَْسفَاِطىُّ فََذَكَرهُ  فهاُر َحده    . أَبُو اْلَحَسِن ْبُن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

َوايَةُ هََكَذا َوافَقَْت ِرَوايَةُ ُشْعبَةَ َعْن َحبِيٍب ِرَوايَةَ األَْعَمِش َعْن َحبِيٍب َوَوافَقَْت  َوإَِذا َكانَِت الرِّ

َما ِرَوايَةُ ُشْعبَةَ َعِن اْلَحَكِم ِرَوايَةَ َمنُْصوٍر َعِن اْلَحَكِم فَيَُكوُن اْلَحَكُم ُمْنفَِرًدا بِِذْكِر اللهْحِم أَْو 

ُ أَْعلَمُ ف أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن   . ي َمْعنَاهُ َوَّللاه

ثَنَا ُمْعتَ  ُد ْبُن أَبِى بَْكٍر َحده ثَنَا ُمَحمه ثَنَا يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب َحده ِد ْبِن إِْسَحاَق َحده ِمُر ْبُن ْبُن ُمَحمه

ثَنَا َمْنُصوُر ْبُن اْلُمْعتَِمِر َعِن اْلَحَكِم ْبِن ُعتَْيبَةَ َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر َعِن اْبِن َعبه  اٍس ُسلَْيَماَن َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم ِرْجَل ِحَماِر َوْحٍش َوهَُو   : قَالَ  ْعُب ْبُن َجثهاَمةَ إِلَى َرُسوِل َّللاه أَْهَدى الصه

هُ بِقُ     . َدْيٍد فََرده

ِحيِح َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى َعِن اْلُمْعتَِمِر ْبِن ُسلَْيَمانَ  ِ   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

افِِعىُّ  بِيُع قَاَل قَاَل الشه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس أَْخبََرنَا الره ْعُب بْ   : َحده ُن َجثهاَمةَ أَْهَدى إِلَى فَإِْن َكاَن الصه

النبي صلى َّللا عليه وسلم اْلِحَماَر َحي ًا فَلَْيَس لُِمْحِرٍم َذْبُح ِحَماِر َوْحِشىٍّ َحىٍّ َوإِْن َكاَن أَْهَدى 

هُ َعلَْيِه َوإِيَضاُحهُ في َحِديثِ  َجابِِر ْبِن َعْبِد  لَهُ لَْحًما فَقَْد يُْحتََمُل أَْن يَُكوَن َعلَِم أَنههُ ِصيَد لَهُ فََرده

افِِعىُّ  ِ قَاَل الشه ْعَب أَْهَدى لِلنبي صلى َّللا عليه وسلم ِحَماًرا أَْثبَُت   : َّللاه َوَحِديُث َمالٍِك أَنه الصه

ُ أَْعلَمُ  في َحِديِث  قَاَل الشهيُْخ َوقَْد ُرِوىَ   . ِمْن َحِديِث َمْن َحدهَث أَنههُ أَْهَدى لَهُ ِمْن لَْحِم ِحَماٍر َوَّللاه

ْعِب أَنههُ أََكَل ِمْنهُ     . الصه

ِ ْبُن َجْعفَِر ْبِن ُدُرْستُوَ  ثَنَا أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن اْلفَْضِل الْقَطهاُن بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه ْيِه َحده

ثَنِى أَبُو َسِعيدٍ  ثَنِى اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى يَْحيَى ْبُن سُ   : يَْعقُوُب ْبُن ُسْفيَاَن َحده لَْيَماَن اْلُجْعفِىُّ َحده

ْمِرىِّ َعْن أَبِيهِ  أَنه   : يَْحيَى ْبُن أَيُّوَب َعْن يَْحيَى ْبِن َسِعيٍد َعْن َجْعفَِر ْبِن َعْمِرو ْبِن أَُميهةَ الضه

ْعَب ْبَن َجثهاَمةَ أَْهَدى لِلنبي صلى َّللا عليه وسلم َعُجَز ِحمَ  اِر َوْحٍش َوهَُو بِاْلُجْحفَِة فَأََكَل الصه



299 

 

ُ   . ِمْنهُ َوأََكَل اْلقَْومُ  َوهََذا إِْسنَاٌد َصِحيٌح فَإِْن َكاَن َمْحفُوظًا فََكأَنههُ َرده اْلَحىه َوقَبَِل اللهْحَم َوَّللاه

   . أَْعلَمُ 

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو بَْكِر ْبُن الْ  َحَسِن اْلقَاِضى َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَالُوا أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ثَنَا أَبُو َعاِصٍم   : َحده َغانِىُّ َحده ُد ْبُن إِْسَحاَق الصه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ِ أَْخبََرنَ  ِ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا َعْبُد َّللاه ا أَْحَمُد ْبُن َجْعفٍَر َحده

ثَنَا يَْحيَى ْبُن َسِعيٍد َعِن اْبِن ُجَرْيٍج أَْخبََرنِى اْلَحَسُن ْبُن ُمْسلٍِم َعْن  ثَنِى أَبِى َحده َحْنبٍَل َحده

ِ ْبُن َعبهاٍس يَْستَْذِكُرهُ قَِدَم َزْيُد ْبُن أَْرقََم فَ   : طَاُوٍس َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ  َكْيَف   : قَاَل لَهُ َعْبُد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َوهَُو َحَرامٌ    : قَاَل فَقَالَ   ؟ أَْخبَْرتَنِى َعْن لَْحِم َصْيٍد أُْهِدَى إِلَى َرُسوِل َّللاه

لَْفظُ َحِديِث يَْحيَى َوفِى   .  نَأُْكلُهُ إِنها ُحُرمٌ إِنها الَ   : فَقَالَ   . أُْهِدَى لَهُ ُعْضٌو ِمْن لَْحِم َصْيٍد فََردههُ 

أَنه َزْيَد ْبَن أَْرقََم قَِدَم فَأَتَاهُ اْبُن َعبهاٍس رضي َّللا عنه فَاْستَْفتَاهُ في لَْحِم   : ِرَوايَِة أَبِى َعاِصمٍ 

ْيِد فَقَالَ  هُ بِلَْحِم َصْيٍد َوهَُو ُمحْ  ) أُتَِى َرُسوُل َّللاه   : الصه    . ِرٌم فََرده

ِحيِح َعْن ُزهَيِْر ْبِن َحْرٍب َعْن يَْحيَى اْلقَطهانِ  أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ُد ْبُن َكثِيٍر أَْخبََرنَا ُسلَ  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ُد ْبُن بَْكٍر َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه ْيَماُن ْبُن الرُّ

ِ ْبِن اْلَحاِرِث َعْن أَبِيِه قَاَل َوَكاَن اْلَحاِرُث  َكثِيٍر َعْن ُحَمْيٍد الطهِويِل َعْن إِْسَحاَق ْبِن َعْبِد َّللاه

َخلِيفَةَ ُعْثَماَن رضي َّللا عنه َعلَى الطهائِِف فََصنََع لُِعْثَماَن رضي َّللا عنه طََعاًما َوَصنََع فِيِه 

ِل َواْليََعاقِيِب َولُُحوِم اْلَوْحِش قَاَل فَبََعَث إِلَى َعلِىِّ ْبِن أَبِى طَالٍِب رضي َّللا عنه ِمَن اْلَحجَ 

ُسوُل َوهَُو يَْخبِطُ ألَبَاِعَر لَهُ فََجاَءهُ َوهَُو يَْنفُُض اْلَخبَطَ ِمْن يَِدِه فَقَالُوا لَهُ    : فَقَالَ   . ُكلْ   : فََجاَءهُ الره

َ َمْن َكاَن هَا هُنَا ِمْن   : ا َحالاَلً فَإِنها قَْوٌم ُحُرٌم ثُمه قَاَل َعلِىٌّ رضي َّللا عنهأَْطِعُموهُ قَْومً  أَْنُشُد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم أُْهِدَى إِلَْيِه ِرْجُل ِحَماِر َوْحٍش َوهَُو  أَْشَجَع أَتَْعلَُموَن أَنه َرُسوَل َّللاه

   . نََعمْ   : قَالُوا ُمْحِرٌم فَأَبَى أَْن يَأُْكلَهُ 

ِة  ُ في تَأِْويِل َحِديِث َمْن َرَوى في قِصه افِِعىُّ َرِحَمهُ َّللاه َوتَأِْويُل هََذْيِن اْلُمْسنََدْيِن َما َذَكَرهُ الشه

ا َعلِىٌّ َواْبُن َعبهاٍس رضي  ْعِب ْبِن َجثهاَمةَ أَنههُ أَْهَدى إِلَْيِه ِمْن لَْحِم ِحَماٍر َوأَمه َّللا عنهَما الصه

بَْيُر فَإِنههَُما َذهَبَا إِلَى تَْحِريِم أَْكلِِه َعلَى اْلُمْحِرِم ُمْطلَقًا َوقَْد َخالَفَهَُما ُعَمُر َوُعْثَماُن َوطَْلَحةُ وَ  الزُّ

ُ أَْعلَمُ  بََرنَا أَبُو أَْحَمَد َوقَْد أَخْ   . رضي َّللا عنهْم َوَغْيُرهُْم َوَمَعهُْم َحِديُث أَبِى قَتَاَدةَ َوَجابٍِر َوَّللاه

ُد ْبُن إِْبَراِهيَم   : َوقَْد أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن َجْعفٍَر َحده ُمَحمه

ثَنَا َمالٌِك َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ َعْن  ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر َحده أَبِيِه َعْن َعائَِشةَ َزْوِج النبي اْلَعْبِدىُّ َحده

يَا اْبَن أُْختِى إِنهَما ِهَى َعَشُر لَيَاٍل فَإِْن يَْختَلِْج في نَْفِسَك   : صلى َّللا عليه وسلم أَنههَا قَالَْت لَهُ 

ْيدِ     . َشْىٌء فََدْعهُ تَْعنِى أَْكَل لَْحِم الصه

ِ اْلَحافِظُ أَخْ  ِ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا ُعبَْيُد َّللاه ٍد َحده ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُمَحمه بََرنَا أَبُو َعْمِرو ْبُن َمطٍَر َحده

اٍس قَالَ  ِ ْبِن َشمه ِ ْبِن ِعْمَراَن َعْن َعْبِد َّللاه ثَنَا ُشْعبَةُ َعْن ُعبَْيِد َّللاه ثَنَا أَبِى َحده أَتَْيُت   : ْبُن ُمَعاٍذ َحده
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ْيِد يُْهِديِه اْلَحالَُل لِْلَحَراِم فَقَالَتْ َعائَِشةَ فََسأَْلتُ  اْختَلََف فِيهَا أَْصَحاُب َرُسوِل   : هَا َعْن لَْحِم الصه

ِ صلى َّللا عليه وسلم فََكِرهَهُ بَْعُضهُْم َولَْم يََر بَْعُضهُْم بَأًْسا َولَْيَس بِِه بَأْسٌ     . َّللاه

  باب

ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن َعلِىِّ ْبِن َعفهاَن أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى عَ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ َحده ْمٍرو َحده

ٍل َعْن يَِزيَد َعْن ُمَجاِهٍد َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ  ثَنَا أَبُو أَُساَمةَ َعْن ُمفَضه ُجُل   : َحده إَِذا أَْحَرَم الره

   . َوِعْنَدهُ َصْيٌد فَْليَْتُرْكهُ 

ينَا َعِن اْلَحَسِن أَنههُ قَالَ وَ     . يُْرِسلُهُ فَإِْن َذبََحهُ فََعلَْيِه اْلَجَزاءُ   : ُروِّ

اِد ْبِن زَ  ثَنَا أَبُو أَُساَمةَ َعْن َحمه ثَنَا اْلَحَسُن َحده ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس َحده   : ْيٍد قَالَ َوأَْخبََرنَا أَبُو َسِعيٍد َحده

يَأُْكلُهُ َوَعلَْيِه اْلَجَزاُء إِْلقَاُؤهُ فََساٌد قَاَل   : ِدينَاٍر َعْن ُمْحِرٍم َذبََح َصْيًدا قَالَ ُسئَِل َعْمُرو ْبُن 

ادٌ     . َوَكاَن أَيُّوُب يُْعِجبُهُ قَْوَل َعْمٍرو هََذا  : َحمه

ينَا َعِن اْلَحَسِن اْلبَْصِرىِّ أَنههُ قَالَ  َوَعْن   . الَ يَأُْكلُهُ اْلَحالَلُ   : َوَعن َعطَاءٍ  هَُو َمْيتَةٌ الَ يَأُْكلُهُ   : َوُروِّ

إَِذا أََصاَب َصْيًدا فََعلَْيِه فِْديَةٌ َوإَِذا أََكلَهُ فََعلَْيِه قِيَمةُ َما أََكَل َوفِى ِرَوايَِة اْبِن أَبِى لَْيلَى   : َعطَاءٍ 

 ِ ْيِد َعْن َعطَاٍء أَنه َعائَِشةَ َواْلُحَسْيَن ْبَن َعلِىٍّ َوَعْبَد َّللاه  ْبَن ُعَمَر رضي َّللا عنهْم قَالُوا في الصه

اِج ْبِن   . يُْطَرُح بَِمْنِزلَِة اْلَميِّتِ   : قَالَ   ؟ فَما يُْصنَُع بِهِ   : يُْذبَُح بَِمكهةَ الَ يُْؤَكُل قِيلَ  َوفِى ِرَوايَِة اْلَحجه

أَنههُْم َكِرهُوا أَْن   : َعائَِشةَ رضي َّللا عنهمْ أَْرطَاةَ َعْن َعطَاٍء َعِن اْبِن ُعَمَر َواْبِن َعبهاٍس وَ 

ْيُد الهِذى يَُصاُد في اْلِحلِّ في اْلَحَرمِ  اِج َعْن َعطَاءٍ   . يُْذبََح الصه   : َوفِى ِرَوايٍَة أُْخَرى َعِن اْلَحجه

يْ  ةَ َولَْم يََرْوا بَأًْسا أَْن أَنه َعائَِشةَ َواْبَن َعبهاٍس َواْلَحَسَن أَِو اْلُحَسْيَن َكِرهُوا َذْبَح الصه ِد بَِمكه

ينَا َعْن َعطَاٍء أَنههُ قَالَ   . يُْدَخَل بِِه َمْذبُوًحا ْيَد ُحِكَم   : َوُروِّ إَِذا أََصاَب اْلَحالَُل في اْلَحَرِم الصه

   . فََعلَْيِه َكفهاَرةٌ َواِحَدةٌ َعلَْيِه َكَما يُْحَكُم َعلَى اْلُمْحِرِم قَاَل َواْلُمْحِرُم إَِذا أََصاَب في اْلَحَرِم 

  الَ يُنَفهُر َصْيُد اْلَحَرِم َوالَ يُْعَضُد َشَجُرهُ َوالَ يُْختَلَى َخالَهُ إاِله اإِلْذِخرَ   : باب

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو اْلَحَسنِ  ِد ْبِن ُعْبُدوٍس   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا ُعْثَماُن أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه َحده

ثَنَا َجِريٌر قَاَل َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلفَْضلِ  ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن أَبِى َشْيبَةَ َحده ُد ْبُن   : ْبُن َسِعيٍد َحده ُمَحمه

ثَنَا إِْسَحاُق ْبُن إِْبَراِهيَم الْحَ  ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َسلََمةَ َحده ْنظَلِىُّ أَْخبََرنَا َجِريٌر إِْبَراِهيَم َواللهْفظُ لَهُ َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم  َعْن َمْنُصوٍر َعْن ُمَجاِهٍد َعْن طَاُوٍس َعِن اْبِن َعبهاٍس َعْن َرُسوِل َّللاه

َوقَاَل َرُسوُل   . االَ ِهْجَرةَ َولَِكْن ِجهَاٌد َونِيهةٌ فَإَِذا اْستُْنفِْرتُْم فَاْنفُِرو  : أَنههُ قَاَل يَْوَم اْلفَْتِح فَْتِح َمكهةَ 

ةَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم يَْوَم اْلفَْتحِ فَْتِح َمكه َمَواِت   : َّللاه ُ يَْوَم َخلََق السه َمهُ َّللاه إِنه هََذا اْلبَلََد َحره

ِ إِلَى يَْوِم اْلقِيَاَمِة الَ يُْختَلَى َخالَهَا َوالَ يُْعضَ  ُد َشْوُكهَا َوالَ َواألَْرَض فَهَُو َحَراٌم بُِحْرَمِة َّللاه

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n100&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n100&p1#TOP
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فَهَا ِ   : فَقَاَل اْلَعبهاُس رضي َّللا عنه  . يُنَفهُر َصْيُدهَا َوالَ يَْلتَقِطُ لُقََطتَهَا إاِله َمْن َعره يَا َرُسوَل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم  . إاِله اإِلْذِخَر فَإِنههُ لِقَْينِِهْم َولِبُيُوتِِهمْ     . إاِله اإِلْذِخرَ  )   : فَقَاَل َرُسوُل َّللاه

ِحيِح َعْن ُعْثَماَن ْبِن أَبِى َشْيبَةَ وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن إِْسَحاَق ْبِن إِْبَراِهيمَ    . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَنَا إِْسَماِعيُل اْلقَاِضى َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد حَ   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ده

ثَنَا َخالٌِد َعْن ِعْكِرَمةَ َعِن اْبِن َعبهاٍس قَ  ثَنَا َعْبُد اْلَوههاِب َحده ُد ْبُن أَبِى بَْكٍر َحده ثَنَا ُمَحمه اَل َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم ةَ فَلَ  )   : قَاَل َرُسوُل َّللاه َم َمكه َ َعزه َوَجله َحره ْم تَِحله ألََحٍد َكاَن قَْبلِى إِنه َّللاه

َوالَ تَِحله ألََحٍد بَْعِدى َوإِنههَا أُِحلهْت لي َساَعةً ِمْن نَهَاٍر الَ يُْختَلَى َخالَهَا َوالَ يُْعَضُد َشَجُرهَا 

فٍ  ِ إاِله اإِلْذِخَر   : فَقَاَل اْلَعبهاسُ   . َوالَ يُنَفهُر َصْيُدهَا َوالَ يُْلتَقَطُ لُقََطتُهَا إاِله لُِمَعرِّ يَا َرُسوَل َّللاه

َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو األَِديُب أَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر اإِلْسَماِعيلِىُّ   . إاِله اإِلْذِخرَ   : لَِصاَغتِنَا َوبُيُوتِنَا قَالَ 

ثَنَا َعْمُرو ْبُن َعلِىٍّ َواْلبَُسرِ  ثَنَا اْلقَاِسُم ْبُن َزَكِريها َحده ثَنَا َعْبُد اْلَوههاِب فََذَكَرهُ َحده ىُّ قَاالَ َحده

هَْل   : َوإِنهَما أُِحلهْت َوقَاَل فَإِنههُ لَِصاَغتِنَا َولُِسقُوِف بُيُوتِنَا َوَزاَد قَاَل ِعْكِرَمةُ   : بِإِْسنَاِدِه إاِله أَنههُ قَالَ 

يَهُ ِمنَ     . الظِّلِّ َويَْنِزَل َمَكانَهُ  تَْدِرى َما الَ يُنَفهُر َصْيُدهَا أَْن يُنَحِّ

ِد ْبِن اْلُمثَنهى َعْن َعْبِد اْلَوههاِب إاِله أَنههُ قَالَ  ِحيِح َعْن ُمَحمه لَِصاَغتِنَا   : َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

َعِن النبي صلى َّللا عليه  َوَرَواهُ أَبُو ُشَرْيٍح اْلُخَزاِعىُّ َوَرَواهُ أَبُو ُشَرْيٍح اْلُخَزاِعىُّ   . َوقُبُوِرنَا

ِ َواْليَْوِم اآلِخِر أَْن يَْسفَِك بِهَا َدًما َوالَ   : وسلم فَقَاَل في اْلَحِديثِ  فاَلَ يَِحلُّ اِلْمِرٍئ يُْؤِمُن بِاّلِله

ثَنَا أَْحَمُد ْبُن  أَْخبََرنَاهُ َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبنُ   . يَْعِضُد بِهَا َشَجَرةً  ُعبَْيٍد َحده

ثَنَا اللهْيُث َعْن َسِعيٍد اْلَمْقبُِرىِّ َعْن أَبِى ُشَرْيٍح أَْخَرَجا ثَنَا يَْحيَى َحده هُ في إِْبَراِهيَم ْبِن ِمْلَحاَن َحده

ِحيِح َعْن قُتَْيبَةَ َعِن اللهْيثِ  و هَُرْيَرةَ َعِن النبي صلى َّللا َوَرَواهُ أَبُو هَُرْيَرةَ َعِن َوَرَواهُ أَبُ   . الصه

َحَراٌم الَ يُْعَضُد َشَجُرهَا َوالَ يُْختَلَى َشْوَكتُهَا َوالَ يُْلتَقَطُ   : عليه وسلم فَقَاَل في اْلَحِديثِ 

ْحَمِن السُّ   . َساقِطَتُهَا إاِله لُِمْنِشدٍ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َعْبِد الره ِ أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعْبِد َّللاه لَِمىُّ َوأَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا األَْوزَ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس أَْخبََرنَا اْلَعبهاُس ْبُن اْلَولِيِد أَْخبََرنَا أَبِى َحده وِسىُّ قَالُوا َحده اِعىُّ السُّ

ْحَمِن َحده  ثَنِى أَبُو َسلََمةَ ْبُن َعْبِد الره ثَنَا يَْحيَى ْبُن أَبِى َكثِيٍر َحده ثَنِى أَبُو هَُرْيَرةَ فََذَكَرهُ َوقَاَل َحده

ِ إاِله اإِلْذِخَر فَإِنها نَْجَعلُهُ في   : فَقَاَل اْلَعبهاُس ْبُن َعْبِد اْلُمطهلِِب رضي َّللا عنه يَا َرُسوَل َّللاه

َكَذا قَاَل   . إاِله اإِلْذِخرَ  إاِله اإِلْذِخرَ  )   : َمَساِكنِنَا َوقُبُوِرنَا فَقَاَل َرُسوُل َّللاه صلى َّللا عليه وسلم

   . اْلَولِيُد ْبُن َمْزيٍَد َعِن األَْوَزاِعىِّ 

فاَلَ يُنَفهُر َصْيُدهَا والَ يُْختَلَى َشْوُكهَا   : َوَرَواهُ اْلَولِيُد ْبُن ُمْسلٍِم َعِن األَْوَزاِعىُّ فَقَاَل في اْلَحِديثِ 

الَ يُْعَضُد َشَجُرهَا َوالَ يُنَفهُر َصْيُدهَا   : َوفِى ِرَوايٍَة أُْخَرى َعْنهُ   . دٍ َوالَ تَِحلُّ َساقِطَتُهَا إاِله لُِمْنشِ 

الَ يُْخبَطُ َشْوُكهَا َوالَ   : َوَرَواهُ َشْيبَاُن َعْن يَْحيَى فَقَاَل في اْلَحِديثِ   . َوالَ تَِحلُّ لُقَطَتُهَا إاِله لُِمْنِشدٍ 

َوُكلُّ َذلَِك يَِرُد في َمَواِضِعِه ِمَن اْلِكتَاِب إِْن   . طُ َساقِطَتَهَا إاِله ُمْنِشدٌ يُْعَضُد َشَجُرهَا َوالَ يَْلتَقِ 

 ُ ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ   . َشاَء َّللاه ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َحده   : َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ُد ْبُن يَْعقُوَب  ثَنَا َعْبُد اْلَوههاِب ْبُن َعطَاٍء أَْخبََرنَا َسِعيٌد َعْن ُمَحمه ثَنَا يَْحيَى ْبُن أَبِى طَالٍِب َحده َحده

أَنه ُعَمَر ْبَن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه َكاَن يَْخطُُب   : َمطٍَر َعْن َعطَاٍء َعْن ُعبَْيِد ْبِن ُعَمْيرٍ 
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أََما َعلِْمَت أَنه َمكهةَ الَ يُْعَضُد   : بٍَل يَْعِضُد َشَجًرا فََدَعاهُ فَقَالَ النهاَس بِِمنًى فََرأَى َرُجالً َعلَى جَ 

بَلَى َولَِكنِّى َحَملَنِى َعلَى َذلَِك بَِعيٌر لي نِْضٌو   : قَالَ   . َشَجُرهَا َوالَ يُْختَلَى َخالَهَا  

أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى   . ْم يَْجَعْل َعلَْيِه َشْيئًاالَ تَُعْد َولَ   : فََحَملَهُ َعلَى بَِعيٍر َوقَاَل لَهُ   : قَالَ 

افِِعىُّ  بِيُع قَاَل قَاَل الشه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره َمْن قَطََع ِمْن َشَجِر اْلَحَرِم   : َعْمٍرو َحده

ِغيَرِة َشاةٌ َوفِى اْلَكبِيَرِة بَقََرةٌ َشْيئًا َجَزاهُ َحالاَلً َكاَن أَْو ُمْحِرًما في الشه  يُْرَوى هََذا   . َجَرِة الصه

بَْيِر َوَعطَاءٍ  َوبِهََذا اإِلْسنَاِد قَاَل في َوبِهََذا اإِلْسنَاِد قَاَل في اإِلْمالَِء َواْلفِْديَِة في   . َعِن اْبِن الزُّ

بَْيِر َوَعطَاٍء ُمجْ  ِم اْلَخبَِر َعِن اْبِن الزُّ وَحةُ ُمتَقَدِّ وَحِة بَقََرةٌ َوالدُّ َجَرةُ   : تَِمَعةً في أَنه في الدُّ الشه

افِِعىُّ   . اْلَعِظيَمةُ  َجَرِة ُدونَهَا َشاةٌ قَاَل الشه فَاْلقِيَاُس لَْوالَ َما َوَصفَُت فِيِه أَنههُ   : َوقَاَل َعطَاٌء في الشه

   . يَْفِديِه َمْن أََصابَهُ بِقِيَمتِهِ 

يْ  ُجِل يَْقطَُع ِمْن َشَجِر اْلَحَرِم قَاَل في   : خُ قَاَل الشه ينَا َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعطَاٍء في الره ُروِّ

وَحِة بَقََرةٌ     . اْلقَِضيِب ِدْرهٌَم َوفِى الدُّ

  َما َجاَء في َحَرِم اْلَمِدينَةِ   : باب

ثَنِى أَبُو  ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا ُعْثَماُن   : إِْسَحاقَ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه إِْبَراِهيُم ْبُن إِْسَماِعيَل اْلقَاِرُئ َحده

وْذبَاِرىُّ أَخْ  ُد ْبُن َكثِيٍر اْلَعْبِدىُّ ح َوأَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ ثَنَا ُمَحمه اِرِمىُّ َحده بََرنَا ْبُن َسِعيٍد الده

ثَنَا أَبُو َداُوَد  ُد ْبُن بَْكٍر َحده ُد ْبُن َكثِيٍر أَْخبََرنَا ُسْفيَاُن َعِن األَْعَمِش َعْن إِْبَراِهيَم ُمَحمه ثَنَا ُمَحمه َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم   : التهْيِمىِّ َعْن أَبِيِه َعْن َعلِىٍّ رضي َّللا عنه قَالَ  َما َكتَْبنَا َعْن َرُسوِل َّللاه

ِحيفَِة قَالَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم إاِله اْلقُْرآَن َوَما في هَِذِه الصه اْلَمِدينَةُ َحَراٌم  )   : قَاَل َرُسوُل َّللاه

ِ َواْلَمالَئَِكةِ   َوالنهاِس َما بَْيَن َعْيٍر إِلَى ثَْوٍر فََمْن أَْحَدَث فِيهَا َحَدثًا أَْو آَوى ُمْحِدثًا فََعلَْيِه لَْعنَةُ َّللاه

ُ ِمْنهُ َعْدالً  ةُ اْلُمْسلِِميَن َواِحَدةٌ يَْسَعى بِهَا أَْدنَاهُْم فََمْن أَْخفََر أَْجَمِعيَن الَ يَْقبَُل َّللاه َوالَ َصْرفًا ِذمه

ِ َواْلَمالَئَِكِة َوالنهاِس أَْجَمِعيَن الَ يُْقبَُل ِمْنهُ َعْدٌل َوالَ َصْرٌف َوَمْن  َوالَى ُمْسلًِما فََعلَْيِه لَْعنَةُ َّللاه

ِ َواْلَمالَئَِكِة َوالنهاِس أَْجَمِعيَن الَ يُْقبَُل ِمْنهُ َعْدٌل َوالَ قَْوًما بَِغْيِر إِْذِن َمَوالِيِه  فََعلَْيِه لَْعنَةُ َّللاه

   . َصْرفٌ 

ِد ْبِن َكثِيٍر َوأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن َحِديِث اْبِن َمْهِدىٍّ َعْن  ِحيِح َعْن ُمَحمه َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن أَْخبََرنَ   . ُسْفيَانَ  فهاُر َحده ا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

ثَنَا أَ  ِ اْلَحافِظُ َحده ِ ْبُن َمْسلََمةَ َعْن َمالٍِك ح وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا َعْبُد َّللاه بُو َعْبِد إِْسَحاَق َحده

 ِ ثَنَا يَْحيَى ْبنُ   : َّللاه ُد ْبُن َعْبِد السهالَِم قَاالَ َحده ٍد َوُمَحمه ثَنَا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده  ُمَحمه

يَْحيَى قَاَل قََرْأُت َعلَى َمالٍِك َعِن ابِْن ِشهَاٍب َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيهِب َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ رضي 

ِ صلى َّللا   : نههُ َكاَن يَقُولُ َّللا عنه أَ  لَْو َرأَْيُت الظِّبَاَء تَْرتَُع بِاْلَمِدينَِة َما َذَعْرتُهَا قَاَل َرُسوُل َّللاه

   . َما بَْيَن الَبَتَْيهَا َحَرامٌ  )   : عليه وسلم
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ِ ْبِن يُوُسَف َعْن َمالٍِك ورَ  ِحيِح َعْن َعْبِد َّللاه َواهُ ُمْسلٌِم َعْن يَْحيَى ْبِن َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ْهِرىِّ َعِن اْبِن اْلُمَسيهِب أَنه أَبَا   . يَْحيَى ْهِرىِّ َوَرَواهُ َمْعَمٌر َعِن الزُّ َوَرَواهُ َمْعَمٌر َعِن الزُّ

ِ صلى َّللا عليه وسلم َما بَْيَن الَبَتَِى اْلَمِدينَِة قَالَ   : هَُرْيَرةَ قَالَ  َم َرُسوُل َّللاه أَبُو هَُرْيَرةَ فَلَْو  َحره

  . َوَجْدُت الظِّبَاَء َما بَْيَن الَبَتَْيهَا َما َذَعْرتُهَا َوَجَعَل َحْوَل اْلَمِدينَِة اْثنَْى َعَشَر ِميالً ِحًمى

ثَنَا أَْحَمدُ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو اْلفَْضِل ْبُن إِْبَراِهيَم َحده ثَنَا  أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعْبِد َّللاه ْبُن َسلََمةَ َحده

ِحيِح  اِق َعْن َمْعَمٍر وَرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه زه ُد ْبُن َرافٍِع َعْن َعْبِد الره إِْسَحاُق ْبُن إِْبَراِهيَم َوُمَحمه

ِد ْبِن َرافِعٍ  ِ   . َعْن إِْسَحاَق َوُمَحمه ِد ْبِن اْلقَاِسِم  اْلُحَسْيُن ْبُن اْلَحَسنِ   : َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ْبِن ُمَحمه

ثَنَا أَبُو َعْمٍرو ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد اْلَجبهاِر   : اْلَغَضائِِرىُّ بِبَْغَداَد َحده اِك َحده ُعْثَماُن ْبُن أَْحَمَد ْبِن السهمه

ثَنَا أَبُو ُمَعاِويَةَ َعِن األَْعَمِش َعْن أَبِى َصالٍِح عَ  ْن أَبِى هَُرْيَرةَ قَاَل قَاَل َرُسوُل اْلُعطَاِرِدىُّ َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم اْلَمِدينَةُ َحَرٌم َما بَْيَن َعْيٍر إِلَى ثَْوٍر فََمْن أَْحَدَث فِيهَا َحَدثًا أَْو آَوى  )   : َّللاه

ِ َواْلَمالَئَِكِة َوالنهاِس أَْجَمِعينَ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيِد َوأَْخبَرَ   . ُمْحِدثًا فََعلَْيِه لَْعنَةُ َّللاه نَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد اْلَجبهاِر فََذَكَرهُ   : ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ِحيِح ِمْن   . ْدلٌ بِإِْسنَاِدِه ِمْثلَهُ َوَزاَد الَ يُْقبَُل ِمْنهُ َصْرٌف َوالَ عَ  أَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ َوُمْسلٌِم في الصه

أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن ْبُن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد   . َحِديِث َزائَِدةَ َوَغْيِرِه َعِن األَْعَمشِ 

ثَنَا ُوهَيْ  ثَنَا ُموَسى َحده ثَنَا تَْمتَاٌم َحده فهاُر َحده ٌب َعْن َعْمِرو ْبِن يَْحيَى َعْن َعبهاِد ْبِن تَِميٍم الصه

ِ صلى َّللا عليه وسلم أَنههُ قَالَ  ِ ْبِن َزْيٍد َعْن َرُسوِل َّللاه إِنه إِْبَراِهيَم   : األَْنَصاِرىِّ َعْن َعْبِد َّللاه

َم إِْبَرا ْمُت اْلَمِدينَةَ َكَما َحره ةَ َوَدَعا لَهَا َوَحره َم َمكه هَا َوَصاِعهَا َحره ةَ َوَدَعْوُت لَهَا في ُمدِّ ِهيُم َمكه

ةَ     . ِمْثلَى َما َدَعا إِْبَراِهيُم لَِمكه

ِحيِح َعْن ُموَسى ْبِن إِْسَماِعيَل َوأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن َوْجٍه آَخَر َعْن  َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ِ َوأَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها بْ   . ُوهَْيبٍ  ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب   : ُن أَبِى إِْسَحاَق اْلُمَزكِّى َحده ُمَحمه

ثَنَا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبنُ  ثَنَا أَبُو َكاِمٍل اْلَجْحَدِرىُّ َحده ْنِدىِّ َحده ُد ْبُن َرَجاِء ْبِن السِّ ثَنَا ُمَحمه اْلُمْختَاِر  َحده

ِه َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم قَالَ َعْن َعْمِرو ْبِن يَْحيَى  إِنه   : َعْن َعبهاِد ْبِن تَِميٍم َعْن َعمِّ

ةَ َوَدَعْوتُ  َم إِْبَراِهيُم َمكه ْمُت اْلَمِدينَةَ َكَما َحره ةَ َوإِنِّى َحره َم َمكه  لَهَا في إِْبَراِهيَم َعلَْيِه السهالَُم َحره

هَا َوَصاِعهَا ِمْثَل َما َدعَ     . ا إِْبَراِهيُم َعلَْيِه السهالَُم لَِمكهةَ ُمدِّ

ِحيِح َعْن أَبِى َكاِمٍل اْلَجْحَدِرىِّ  ِ   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه ُد ْبُن اْلفَْضِل   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا أَبُو بَْكرٍ  ةَ َحده اُء اْلِمْصِرىُّ بَِمكه ِد ْبِن أَْحَمَد ْبِن أَبِى اْلَمْوِت أَحْ   : ْبِن نَِظيٍف اْلفَره َمُد ْبُن ُمَحمه

ثَنَا اْلقَْعنَبِىُّ َعْن َمالٍِك َوأَْخبََرنَا أَ  ثَنَا َعلِىُّ هَُو اْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز َحده   : بُو اْلَخْيرِ اْلَمكِّىُّ إِْمالًَء َحده

ِد ْبِن َمْهِدىٍّ الُمحَ  َدابَاِذىُّ أَْخبََرنَا أَبُو طَاِهرٍ َجاِمُع ْبُن أَْحَمَد ْبِن ُمَحمه ُد ْبُن اْلَحَسِن   : مه ُمَحمه

ِ ْبُن َمْسلََمةَ فِيَما قََرأَ  ثَنَا َعْبُد َّللاه ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الدهاِرِمىُّ َحده َدابَاِذىُّ َحده َعلَى َمالِِك الُمَحمه

أَنه النبي صلى َّللا   : لَى اْلُمطهلِِب َعْن أَنَِس ْبِن َمالِكٍ ْبِن أَنٍَس َعْن َعْمِرو ْبِن أَبِى َعْمٍرو َموْ 

ُم   : عليه وسلم طَلََع لَهُ أُُحٌد فَقَالَ  ةَ َوإِنِّى أَُحرِّ َم َمكه هََذا َجبٌَل يُِحبُّنَا َونُِحبُّهُ اللههُمه إِنه إِْبَراِهيَم َحره

   . َما بَْيَن الَبَتَْيهَا
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ِ ْبِن َمْسلََمةَ اْلقَْعنَبِىِّ  َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ  ِحيِح َعْن َعْبِد َّللاه َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن ْبُن َعْبَداَن   . فِي الصه

ثَنَا يَْعقُوبُ  ثَنَا َسِعيٌد َحده يَراِزىُّ َحده ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن َصالٍِح الشِّ  ْبُن َعْبِد أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم ال ْحَمِن َعْن َعْمِرو ْبِن أَبِى َعْمٍرو َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك أَنه َرُسوَل َّللاه ره

ِ صلى َّللا عليه ا بََدا لَنَا أُُحٌد قَاَل َرُسوُل َّللاه ِة َخْيبََر قَاَل فَلَمه  قَاَل فََذَكَر اْلَحِديَث بِطُولِِه في قِصه

ا أَْشَرَف َعلَى اْلَمِدينَِة قَالَ   . بُّنَا َونُِحبُّهُ َجبٌَل يُحِ  )   : وسلم ُم َما بَْيَن الَبَتَْيهَا َكَما   : فَلَمه اللههُمه إِنِّى أَُحرِّ

ِهمْ  ةَ اللههُمه بَاِرْك لَهُْم في َصاِعِهْم َوُمدِّ َم إِْبَراِهيُم َمكه    . َحره

ِحيِح َعْن َسِعيِد بْ     . ِن َمْنُصورٍ َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ثَنَا اْلَحاِرُث   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ ْبُن اْلُحَسْيِن الْقَاِضى َحده َعْبُد َّللاه

ثَنَا عَ  ثَنَا ثَابُِت ْبُن يَِزيَد أَبُو َزْيٍد َحده ثَنَا َعاِرٌم َحده اِصُم ْبُن ُسلَْيَماَن أَبُو َعْبِد ْبُن أَبِى أَُساَمةَ َحده

ْحَمِن األَْحَوُل َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  إِنه اْلَمِدينَةَ َحَرٌم   : الره

َدثًا فََعلَْيِه آِمٌن ِمْن َكَذا إِلَى َكَذا الَ يُْقطَُع َشَجُرهَا َوالَ يُْحَدُث فِيهَا َحَدٌث فََمْن أَْحَدَث فِيهَا حَ 

ِ َواْلَمالَئَِكِة َوالنهاِس أَْجَمِعيَن الَ يُْقبَُل ِمْنهُ َصْرٌف َوالَ َعَدلٌ     . لَْعنَةُ َّللاه

ِحيِح َعْن َعاِرمٍ     . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

: أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْينِ  ِ ْبِن بِشْ    ِد ْبِن َعْبِد َّللاه َراَن بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ثَنَا يَِزيُد ْبُن هَاُروَن أَْخبََرنَا َعاِصٌم قَاَل سَ  ُد ْبُن َعْبِد اْلَملِِك َحده ثَنَا ُمَحمه فهاُر َحده ٍد الصه أَْلُت ُمَحمه

ِ صلى َّللا عليه وسلم اْلَمدِ   : أَنََس ْبَن َمالِكٍ  َم َرُسوُل َّللاه َمهَا   : قَالَ   ؟ ينَةَ أََحره نََعْم ِهَى َحَراٌم َحره

ِ َواْلَمالَئَِكِة َوالنهاِس أَ  ُ َوَرُسولُهُ الَ يُْختَلَى َخالَهَا فََمْن يَْعَمْل بَِذلَِك فََعلَْيِه لَْعنَةُ َّللاه   . ْجَمِعينَ َّللاه

ٍد َوفِى ِرَوايَِة إِْبَراِهيَم فََمْن فََعلَ     . َذلَِك َواْلبَاقِى َسَواءٌ  لَْفظُ َحِديِث ُمَحمه

ِحيِح َعْن ُزهَيِْر ْبِن َحْرٍب َعْن يَِزيِد ْبِن هَاُرونَ     . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو َعْمِرو ْبُن أَبِى َجْعفٍَر أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفيَانَ   أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَ  ِ ْبُن نَُمْيٍر َعْن ُعْثَماَن ْبِن َحِكيٍم َعْن َعاِمِر ْبِن َسعْ َحده ثَنَا َعْبُد َّللاه ٍد ا أَبُو بَْكِر ْبُن أَبِى َشْيبَةَ َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم ُم َما بَْيَن الَبَتَِى اْلَمِدينَِة أَْن  )   : َعْن أَبِيِه قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه إِنِّى أَُحرِّ

اْلَمِدينَةُ َخْيٌر لَهُْم لَْو َكانُوا يَْعلَُموَن الَ يَْخُرُج َعْنهَا   : َوقَالَ   . َع ِعَضاهُهَا أَْو يُْقتََل َصْيُدهَايُْقطَ 

ُ فِيهَا َمْن هَُو َخْيٌر ِمْنهُ َوالَ يَْثبُُت أََحٌد َعلَى أْلَوائِهَا َوَجْهِدهَا إِ  ْنُت اله كُ أََحٌد َرْغبَةً إاِله أَْبَدَل َّللاه

   . لَهُ َشِهيًدا أَْو َشفِيًعا يَْوَم اْلقِيَاَمةِ 

ِحيِح َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن أَبِى َشْيبَةَ  أَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

 ِ ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه   : َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن َشاَذاَن َوأَْحَمُد ْبُن َسلََمةَ قَاالَ َحده
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 ِ ٍد َعْن َعْبِد َّللاه ثَنَا بَْكُر ْبُن ُمَضَر َعِن اْبِن اْلهَاِد َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن ُمَحمه  ْبِن قُتَْيبَةُ ْبُن َسِعيٍد َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلمَعْمِرو ْبِن ُعْثَماَن َعْن َرافِِع ْبِن َخِديٍج قَاَل قَاَل رَ  إِنه إِْبَراِهيَم  )   : ُسوُل َّللاه

ُم َما بَْين الَبَتَْيهَا ةَ َوإِنِّى أَُحرِّ َم َمكه    . يُِريُد اْلَمِدينَةَ   . َحره

ِحيِح َعْن قُتَْيبَةَ ْبِن َسِعيدٍ  ِ اْلَحافِظُ أَ   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه ْخبََرنَا أَبُو بَْكِر َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ْغَداَد ْبُن إِْسَحاَق اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا ُموَسى ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َعبهاٍد َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن بِبَ 

ُد ْبُن َغا  : أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمدَ  ثَنَا ُمَحمه ِد ْبِن اْلَعبهاِس َحده ثَنَا اْلقَْعنَبِىُّ َحْمَزةُ ْبُن ُمَحمه لٍِب قَاالَ َحده

ثَنَا ُسلَْيَماُن ْبُن باِلٍَل َعْن ُعْتبَةَ ْبِن ُمْسلٍِم َعْن نَافِِع ْبِن ُجبَْيرٍ  أَنه َمْرَواَن ْبَن اْلَحَكِم َخطََب   : َحده

ةَ َوأَْهلَهَا َوُحْرَمتَهَا فَنَاَداهُ َرافُِع ْبُن َخِديٍج فَ  ةَ   : قَالَ النهاَس فََذَكَر َمكه َما لي أَْسَمُعَك َذَكْرَت َمكه

ِ صلى َّللا عليه َم َرُسوُل َّللاه  َوأَْهلَهَا َوُحْرَمتَهَا َولَْم تَْذُكِر اْلَمِدينَةَ َوأَْهلَهَا َوُحْرَمتَهَا َوقَْد َحره

َرْأتَُكهُ قَاَل فََسَكَت َمْرَواَن ثُمه وسلم َما بَْيَن الَبَتَْيهَا َوَذلَِك ِعْنَدنَا في أَِديٍم َخْوالَنِىٍّ إِن ِشْئَت أَقْ 

   . قَاَل قد َسِمْعُت بَْعَض َذلِكَ 

ِحيِح َعِن اْلقَْعنَبِىِّ     . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا أَبُو اْلَعبها ِ اْلَحافِظُ َوأَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى قَاالَ َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُد   : سِ أَْخبََرنَا ُمَحمه ُمَحمه

ثَنَا أَبُو أَُساَمةَ َعِن اْلَولِيِد ْبِن  ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن َعلِىِّ ْبِن َعفهاَن اْلَعاِمِرىُّ َحده َكثِيٍر ْبُن يَْعقُوَب َحده

ثَ  ْحَمِن َحده ْحَمِن ْبِن أَبِى َسِعيٍد اْلُخْدِرىِّ أَنه َعْبَد الره ثَنِى َسِعيُد ْبُن َعْبِد الره هُ َعْن أَبِيِه أَبِى َحده

ْمُت َما بَْيَن الَبَتَِى اْلَمِدينَِة   : َسِعيٍد اْلُخْدِرىِّ أَنههُ َسِمَع النبي صلى َّللا عليه وسلم يَقُولُ  إِنِّى َحره

ةَ  َم إِْبَراِهيُم َمكه هُ قَاَل َوَكاَن أَبُو َسِعيٍد اْلُخْدِرىُّ يَِجُد في يََدْى أََحِدنَا الطه   . َكَما َحره ْيَر فَيَأُْخُذهُ فَيَفُكُّ

   . ِمْن يَِدِه ثُمه يُْرِسلُهُ 

ِحيِح َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن أَبِى َشْيبَةَ َوَغْيِرِه َعْن أَبِى أَُساَمةَ  أَْخبََرنَا أَبُو   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ِ ْبِن إِْبَراِهيَم اْلهَاِشِمىُّ   : اْلَحَسنِ  ُد ْبُن َعْمٍرو َعلِىُّ ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه أَبُو َجْعفٍَر   : بِبَْغَداَد َحده

ثَنَا عَ  ثَنَا ُموَسى ْبُن إِْسَماِعيَل َحده ِمىُّ َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن ُمالَِعِب ْبِن َحيهاَن اْلُمَخرِّ از َحده زه ْبُد الره

ْيبَانِىُّ  ثَنَا ُسلَْيَماُن الشه ثَنِى أَِسيُر ْبُن َعْمٍرو قَاَل َسِمْعُت َسْهَل ْبَن ُحنَْيٍف  اْلَواِحِد ْبُن ِزيَاٍد َحده َحده

   . إِنههَا َحَرٌم آِمنٌ   : قَاَل َسِمْعُت النبي صلى َّللا عليه وسلم يَقُوُل َوأَْوَمأَ بِيَِدِه إِلَى اْلَمِدينَِة فَقَالَ 

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَْحمَ  ٍد اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا َصالُِح ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن َسْهٍل اْلبَُخاِرىُّ َحده

ْيبَانِىِّ َعْن يَُسْيِر ْبِن َعْمٍرو  ثَنَا َعلِىُّ ْبُن ُمْسِهٍر َعِن الشه ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن أَبِى َشْيبَةَ َحده َعْن َحده

ِ   : َسْهِل ْبِن ُحنَْيٍف قَالَ  إِنههَا   :  صلى َّللا عليه وسلم بِيَِدِه إِلَى اْلَمِدينَِة فَقَالَ أَْهَوى َرُسوُل َّللاه

   . َحَرٌم آِمنٌ 
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ِحيِح َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن أَبِى َشْيبَةَ  أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن ُسلَْيَماُن ْبُن أَْحَمَد ْبِن أَيُّ  ثَنَا قَبِيَصةُ َحده ثَنَا َحْفُص ْبُن ُعَمَر َحده وَب اللهْخِمىُّ َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم بَْيِر َعْن َجابٍِر قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه إِنه إِْبَراِهيَم َعلَْيِه السهالَُم  )   : أَبِى الزُّ

ْمُت اْلمَ  ةَ َوإِنِّى َحره َم َمكه أَْخَرَجهُ   . ِدينَةَ َما بَْيَن الَبَتَْيهَا الَ يُْقطَُع ِعَضاهُهَا َوالَ يَُصاُد َصْيُدهَاَحره

ِحيِح ِمْن َحِديِث ُسْفيَانَ     . ُمْسلٌِم في الصه

ِ   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْينِ  ُد ْبُن اْلُحَسْيِن اْلقَطهاُن بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه ثَنَا ُمَحمه ْبُن َجْعفٍَر َحده

ثَنَا أَبُو َضْمَرةَ  أَنَُس ْبُن ِعيَاٍض اللهْيثِىُّ   : يَْعقُوُب ْبُن ُسْفيَاَن أَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر اْلُحَمْيِدىُّ َحده

ْحَمِن ْبِن هُْرُمَز أَنه عَ  ْحَمِن ْبُن َحْرَملَةَ َعْن يَْعلَى ْبِن َعْبِد الره ثَنِى َعْبُد الره ِ ْبَن ُعبَاَدةَ َحده ْبَد َّللاه

َرقِىه أَْخبََرهُ  أَنههُ َكاَن يَِصيُد الَْعَصافِيَر في بِْئِر إِهَاٍب َوَكانَْت لَهُْم فََرآنِى ُعبَاَدةُ َوقَْد أََخْذُت   : الزُّ

ِ صلى َّللا عليه وس  : ُعْصفُوًرا فَاْنتََزَعهُ ِمنِّى فَأَْرَسلَهُ َوقَالَ  َم َما بَْيَن إِنه َرُسوَل َّللاه لم َحره

 ِ ةَ َوَكاَن ُعبَاَدةُ ِمْن أَْصَحاِب َرُسول َّللاه َم إِْبَراِهيُم َعلَْيِه السهالَُم َمكه    . الَبَتَْيهَا َكَما َحره

دٍ  ِل ْبِن اْلَحَسِن ْبِن ِعيَسى أَْخبََرنَا أَبُ   : أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه و ُعْثَماَن اْلَحَسُن ْبُن َعلِىِّ ْبِن اْلُمَؤمه

ثَنَا ِعْمَراُن ْبُن َعبْ  ٍد َحده ُد ْبُن َعْبِد اْلَوههاِب أَْخبََرنَا يَْعقُوُب ْبُن ُمَحمه ثَنَا ُمَحمه ِد اْلبَْصِرىُّ َحده

ْحَمِن بِْن َعْوٍف َوأَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد بِْن َعْبَداَن أَْخبَ  َرنَا أَْحَمُد اْلَعِزيِز ْبِن ُعَمَر ْبِن َعْبِد الره

ثَنَ  ْهِرىُّ َحده ثَنَا أَبُو ُمْصَعٍب الزُّ ثَنَا ُمَعاُذ ْبُن اْلُمثَنهى ْبِن ُمَعاٍذ اْلَعْنبَِرىُّ َحده ا أَبُو ْبُن ُعبَْيٍد َحده

ِ ْبِن يَِزيَد َمْولَى اْلُمْنبَِعِث َعْن صَ   : ثَابِتٍ  الِِح ْبِن إِْبَراِهيَم ِعْمَراُن ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز َعْن َعْبِد َّللاه

ْحَمِن ْبِن َعْوٍف َعْن أَبِيِه قَالَ  اْصطَْدُت طَْيًرا بِاْلقُْنبُلَِة فََخَرْجُت بِِه في يَِدى   : ْبِن َعْبِد الره

ْحَمِن ْبُن َعْوٍف فَقَالَ  اْلقُْنبُلَِة طَْيًرا اْصطَْدتُهُ بِ   : قُْلتُ   ؟ َما هََذا في يَِدكَ   : فَلَقِيَنِى أَبِى َعْبُد الره

ِ صلى َّللا عليه   : فََعَرَك أُُذنِى َعْرًكا َشِديًدا َواْستَْنَزَعهُ ِمْن يَِدى فَأَْرَسلَهُ َوقَالَ  َم َرُسوُل َّللاه َحره

تَِى اْلَمِدينَِة لَْفظُ َحِديِث اْبِن َعْبَدا  . وسلم َصْيَد َما بَْيَن الَبَتَْيهَا َن َوفِى قَاَل أَبُو ُمْصَعٍب يَْعنِى َحره

ْحَمِن ْبِن َعْوفٍ  لِىِّ قَاَل َعْن أَبِيِه َعْن َعْبِد الره ِ صلى َّللا عليه   : ِرَوايَِة اْلُمَؤمه أََن َرُسوَل َّللاه

ةَ  َم َما بَْيَن الَبَتَْيهَا يَْعنِى اْلَمِدينَةَ َولََم يَْذُكِر اْلقَصه ِ   : أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمدَ   . وسلم َحره  ْبُن َعْبُد َّللاه

ثَنَا أَبُو بَْكرٍ  ِد ْبِن اْلَحَسِن اْلَعْدُل َحده ُد ْبُن إِْبَراِهيَم اْلبُوَشْنِجىُّ   : ُمَحمه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن َجْعفٍَر َحده ُمَحمه

ثَنَا َمالٌِك َعْن يُونَُس ْبِن يُوُسَف َعْن َعطَاِء ْبِن يََساٍر َعْن أَبِ  ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر َحده ى أَيُّوَب َحده

َوالَ أَْعلَُم إاِله   : أَنههُ َوَجَد ِغْلَمانًا قَْد أَْلَجئُوا ثَْعلَبًا إِلَى َزاِويٍَة فَطََرَدهُْم َعْنهُ قَاَل َمالِكٌ   : األَْنَصاِرىِّ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم يُْصنَُع هََذا  : أَنههُ قَالَ  ثَنَ   . أَفِى َحَرِم َرُسوِل َّللاه ا َمالٌِك َعْن قَاَل قَاَل َوَحده

ثَنَا َمالٌِك َعْن َرُجٍل قَالَ  َدَخَل َعلَىه َزْيُد ْبُن ثَابٍِت َوأَنَا بِاألَْسَواِف َوقَِد اْصطَْدُت نُهًَسا   : َوَحده

ِ اْلبُوَشْنِجىُّ النُّهََساُء ا  { غ }   . فَأََخَذهُ َزْيٌد ِمْن يَِدى فَأَْرَسلَهُ  ِغيُر فَْوَق قَاَل أَبُو َعْبِد َّللاه لطهْيُر الصه

ُ َوإِيهاهُ يُقَاُل هَُو   . اْلُعْصفُوِر َشبِيهٌ بِاْلقُْنبَُرةِ  ِه َمالُِك ْبُن أَنٍَس َرِحَمنَا َّللاه ُجُل الهِذى لَْم يَُسمِّ الره

ثَنَا أَبُو اْلعَ   . ُشَرْحبِيُل أَبُو َسْعدٍ  ُد ْبُن يَْعقُوَب   : بهاسِ أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو َحده ُمَحمه

ثَنَا أَبُو أَُساَمةَ َعِن اْلَولِيِد َحدهثَنِى ُشَرْحبِيُل أَ  ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد اْلَحاِرثِىُّ َحده   : بُو َسْعدٍ َحده

ْعنِى َطْيًرا فََدَخَل َعلَْيِه َزْيُد ْبُن أَنههُ َدَخَل األَْسَواَف َمْوِضٌع ِمَن الَْمِدينَِة فَاْصطَاَد بِهَا نُهًَسا يَ 

ِ صلى   : ثَابٍِت َوهَُو َمَعهُ قَاَل فََعَرَك أُُذنِى ثُمه قَالَ  َخلِّ َسبِيلَهُ الَ أُمه لََك أََما َعلِْمَت أَنه َرُسوَل َّللاه
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َم َصْيَد َما بَْيَن الَبَتَْيهَا َوُرِوَى فِيِه أَْيًضا َعنْ  ْحَمِن ْبِن َعْوٍف  َّللا عليه وسلم َحره َعْبِد الره

   . َمْرفُوًعا

  َما َوَرَد في َسْلِب َمْن قَطََع ِمْن َشَجِر َحَرِم اْلَمِدينَِة أَْو أََصاَب فِيِه َصْيًدا  : باب

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو بَْكرٍ  ِ ْبِن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن َعْبِد َّللاه َعتهاٍب اْلَعْبِدىُّ بِبَْغَداَد ُمَحمه

ثَنَا َخالُِد ْبُن َمْخلٍَد اْلقَطََوانِىُّ َحده  ْحَمِن ْبُن َمْرُزوٍق أَبُو َعْوٍف اْلبُُزوِرىُّ َحده ثَنَا َعْبُد الره ثَنَا َحده

ٍد َعْن عَ  ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمه ِ ْبُن َجْعفٍَر اْلَمْخَرِمىُّ َحده أَنه َسْعًدا رضي   : اِمِر ْبِن َسْعدٍ َعْبُد َّللاه

ا َرَجَع َجاَءهُ أَْهُل  َّللا عنه َرِكَب إِلَى قَْصِرِه بِاْلَعقِيِق فََوَجَد َعْبًدا يَْقطَُع َشَجًرا فَاْستَلَبَهُ فَلَمه

ِ   : اْلَعْبِد يَْسأَلُونَهُ أَْن يَُرده َعلَْيِهْم َما أََخَذ ِمْن َعْبِدِهْم قَالَ  ِ َمَعاَذ َّللاه  أَْن أَُرده َشْيئًا نَفهلَنِيِه َرُسوُل َّللاه

ِ أَْخبََرنَا أَبُو اْلفَْضِل ْبُن إِْبَراِهيَم   . صلى َّللا عليه وسلم فَلَْم يَُرده إِلَْيِهْم َشْيئًا َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا إِْسَحاُق ْبُن إِبْ  ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َسلََمةَ َحده ِ َعْن أَبِى َعاِمٍر اْلَعقَِدىِّ َحده َراِهيَم َوهَاُروُن ْبُن َعْبِد َّللاه

ِ ْبُن َجْعفٍَر ِمْن َولَِد الِْمْسَوِر ْبِن َمْخَرَمةَ فََذَكَرهُ بِنَْحِوِه إاِله أَنههُ قَالَ  ثَنَا َعْبُد َّللاه فََوَجَد ُغالًَما   : َحده

   . بَهُ َوقَاَل في آِخِرِه َوأَبَى أَْن يَُرده َعلَْيِهمْ يَْقطَُع َشَجًرا أَْو يَْخبِطُهُ فََسلَ 

ِحيِح َعْن إِْسَحاَق ْبِن إِْبَراِهيَم َوَغْيِرهِ  ثَنَا أَبُو بَْكرٍ   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه ُد ْبُن اْلَحَسِن   : َحده ُمَحمه

ثَنَا يُ  ِ ْبُن َجْعفٍَر َحده ثَنَا اْبُن أَبِى ْبِن فُوَرَك أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ونُُس ْبُن َحبِيٍب َحده

ثَنِى بَْعُض َولَِد َسْعٍد َعْن َسْعٍد رضي َّللا عنه أَنه َرُسوَل  ِذْئٍب َعْن َصالٍِح َمْولَى التهْوأََمِة َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  ِر َشْيئًا يَْعنِى َشَجَر َحَرِم اْلَمِدينَِة َمْن أََخْذتُُموهُ يَْقطَُع ِمَن الشهجَ   : َّللاه

قَاَل فََرأَى َسْعٌد ِغْلَمانًا يَْقطَُعوَن فَأََخَذ َمتَاَعهُْم   . فَلَُكْم َسلَبُهُ الَ يُْعَضُد َشَجُرهَا َوالَ يُْقطَعُ 

يَا أَبَا   : ا َوَكَذا فَأَتَْوهُ فَقَالُوافَاْنتَهُوا إِلَى َمَوالِيِهْم فَأَْخبَُروهُْم أَنه َسْعًدا رضي َّللا عنه فََعَل َكذَ 

ِ   : إِْسَحاَق إِنه ِغْلَمانََك أَْو َمَوالِيَك أََخُذوا َمتَاَع ِغْلَمانِنَا قَالَ  بَْل أَنَا أََخْذتُهُ َسِمْعُت َرُسوَل َّللاه

لَُكْم َسلَبُهُ َولَِكْن َسلُونِى ِمْن َمْن أََخْذتُُموهُ يَْقطَُع ِمْن َشَجِر اْلَحَرِم فَ   : صلى َّللا عليه وسلم يَقُولُ 

ٍد اْلُمْقِرُئ َوأَبُو اْلَحَسنِ   : َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . َمالِى َما ِشْئتُمْ  َعلِىُّ ْبُن أَبِى َعلِىٍّ   : َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ثَ  ِد ْبِن إِْسَحاَق َحده قهاُء قَاالَ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن السه ثَنَا ُمَحمه نَا يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب َحده

ْحَمِن ْبُن إِْسَحاَق َعْن أَبِيِه َعْن َعاِمِر ْبِن  ثَنَا َعْبُد الره ِل َحده ثَنَا بِْشُر ْبُن اْلُمفَضه َسْعٍد أَبِى بَْكٍر َحده

اِطَب َمَعهُ َشَجٌر َرْطٌب قَْد َعَضَدهُ ِمْن بَْعِض أَنههُ َكاَن يَْخُرُج ِمَن اْلَمِدينَِة فَيَِجُد اْلحَ   : َعْن أَبِيهِ 

ِ صلى َّللا عليه   : َشَجِر اْلَمِدينَِة فَيَأُْخُذ َسلَبَهُ فَيَُكلهُم فِيِه فَيَقُولُ  الَ أََدُع َغنِيَمةً َغنهَمنِيهَا َرُسوُل َّللاه

أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ   . َحاُق ْبُن اْلَحاِرِث اْلقَُرِشىُّ أَبُوهُ إِسْ   . وسلم قَاَل َوإِنِّى لَِمْن أَْكثَِر النهاِس َماالً 

ثَنَا أَبُو َسلََمةَ  ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ُد ْبُن بَْكٍر َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه ُموَسى ْبُن إِْسَماِعيَل   : الرُّ

ثَنِى يَْعلَى ْبُن َحِكيمٍ  ثَنَا َجِريُر ْبُن َحاِزٍم َحده ِ قَالَ  َحده َرأَْيُت َسْعَد   : َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن أَبِى َعْبِد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه  َمهُ َرُسوُل َّللاه ْبَن أَبِى َوقهاٍص أََخَذ َرُجالً يَِصيُد في َحَرِم اْلَمِدينَِة الهِذى َحره

َم   : وسلم فََسلَبَهُ ثِيَابَهُ فََجاُءوا َمَوالِيِه فََكلهُموهُ فِيِه فَقَالَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم َحره إِنه َرُسوُل َّللاه

فاَلَ أَُردُّ َعلَْيُكْم طُْعَمةً أَْطَعَمنِيهَا َرُسوُل   . َمْن أََخَذ أََحًدا يَِصيُد فِيِه فَْليَْسلُْبهُ   : هََذا اْلَحَرَم َوقَالَ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم َولَِكْن إِْن ِشْئتُْم َدفَْعُت إِلَْيكُ     . ْم ثََمنَهُ َّللاه
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َجِر بَِوجٍّ ِمَن الطهائِفِ   : باب ْيِد َوقَْطِع الشه   َكَراِهيَِة قَْتِل الصه

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو بَْكرٍ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه   : أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلِحيِرىُّ قَاالَ َحده

ُد ْبُن يَْعقُ  ِ ْبُن ُمَحمه ثَنَا َعْبُد َّللاه ثَنَا اْلُحَمْيِدىُّ َحده قِّىُّ َحده ُد ْبُن َعلِىِّ ْبِن َمْيُموٍن الره ثَنَا ُمَحمه وَب َحده

ِ ْبِن إِْنَساٍن قَاَل اْلُحَمْيِدىُّ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنِى ُمَحمه بَْطٌن  اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد اْلَملِِك اْلَمْخُزوِمىُّ َحده

اِم رضي َّللا عنه قَالَ مِ  بَْيِر ْبِن اْلَعوه بَْيِر َعْن أَبِيِه الزُّ   : َن اْلَعَرِب َعْن أَبِيِه َعْن ُعْرَوةَ ْبِن الزُّ

ْدَرِة طََرفِ  ةَ َحتهى إَِذا ُكنها ِعْنَد السِّ ِ صلى َّللا عليه وسلم ِمْن لِيهةَ نُِريُد َمكه  أَْقبَْلنَا َمَع َرُسوِل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم نَْخبًا بِبََصِرِه ثُمه َوقََف َحتهى اْلقَرْ  ِن األَْسَوِد َحْذَوهَا اْستَْقبََل َرُسوُل َّللاه

مٌ   : اتهقََف النهاُس ثُمه قَالَ  َوَذلَِك قَْبَل نُُزولِِه   . أاَلَ إِنه َصْيَد َوجٍّ َوِعَضاهَهُ يَْعنِى َشَجَرهُ َحَراٌم ُمَحره

ِ ْبِن اْلَحاِرِث َوقَاَل فِيهِ الطهائَِف وَ  َواْستَْقبََل   : ِحَصاِرِه ثَقِيفًا َوَرَواهُ أَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل َعْن َعْبِد َّللاه

   . نَْخبًا بِبََصِرِه يَْعنِى َواِديًا

َجِر بُِكلِّ َمْوِضٍع َحَماهُ النبي صلى َّللا عليه وسلم  : باب   َكَراِهيَِة قَْطِع الشه

وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ أَْخبَرَ  ُد ْبُن   : نَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ ثَنَا ُمَحمه ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ُد ْبُن بَْكٍر َحده ُمَحمه

ُد ْبُن َخالٍِد أَْو قَاَل َمْخلٍَد أَْخبََرنِى َخاِرَجةُ ْبُن اْلَحارِ  ثَنَا ُمَحمه ْحَمِن َحده ِث َحْفٍص أَبُو َعْبِد الره

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  ِ أَنه َرُسوَل َّللاه الَ يُْخبَطُ َوالَ   : أَْخبََرنِى أَبِى َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه

ا َرفِيقًا ِ صلى َّللا عليه وسلم َولَِكْن يُهَشُّ هَش ً َوأَْخبََرنَا أَبُو   . َكَذا قَالَ   . يُْعَضُد ِحَمى َرُسوِل َّللاه

ُد ْبُن إِْسَحاَق   : َمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن ُعَمَر ْبِن قَتَاَدةَ أَْخبََرنَا أَبُو اْلَعبهاسِ عُ   : نَْصرٍ  ُمَحمه

ثَنِى َخارِ  ثَنَا اْبُن أَبِى أَُوْيٍس قَاَل َحده ىُّ َحده رِّ ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن َعلِىِّ ْبِن ِزيَاٍد السُّ ْبِغىُّ َحده َجةُ الصِّ

ْبِعىِّ ْبُن اْلَحا أَنههُ َسأََل َجابَِر ْبَن َعْبِد   : ِرِث َعْن أَبِيِه اْلَحاِرِث ْبِن َرافِع ْبِن َمِكيٍث اْلُجهَنِىِّ ثُمه الره

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  لَِمىه َصاِحَب َرُسوِل َّللاه ِ السُّ إِنه لَنَا َغنًَما َوِغْلَمانًا َوهُْم   : َّللاه

ُمَرِة قَاَل َجابِرٌ   : قَاَل َخاِرَجةُ   . نَِمِهْم ِمْن هَِذِه الثهَمَرِة اْلَحْبلَةِ يَْخبِطُوَن َعلَى غَ  الَ   : َوِهَى ثََمَرةُ السه

ا قَاَل َجابِرٌ  وا هَش ً ِ صلى َّللا عليه وسلم َولَِكْن هُشُّ   : ثُمه الَ الَ يُْخبَطُ َوالَ يُْعَضُد ِحَمى َرُسوِل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم أَظُنُّهُ قَاَل يَْنهَى أَْن يُْقطََع اْلَمَسدُ إِْن َكاَن َرُسوُل    : قَاَل َجابِرٌ   { غ }   . َّللاه

أَْخبََرنَا أَبُو اْلفَْتِح اْلفَقِيهُ   . اْلِحَمى َحْوَل اْلَمِدينَةِ   : َواْلَمَسُد ِمْرَوٌد لِْلبَْكَرِة قَاَل اْبُن أَبِى أَُوْيسٍ 

ثَنَا َعلِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو  َرْيِحىُّ أَْخبََرنَا أَبُو اْلقَاِسِم اْلبََغِوىُّ َحده ْحَمِن الشُّ  اْلفَْتِح اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا َعْبُد الره

ِد ْبِن ِزيَاٍد قَالَ  انِىُّ َعْن ُمَحمه ثَنَا اْلقَاِسُم ْبُن اْلفَْضِل اْلُحده ْثَماَن َكاَن َجدِّى َمْولًى لِعُ   : ْبُن اْلَجْعِد َحده

ْبِن َمْظُعوٍن َوَكاَن يَلِى أَْرًضا لُِعْثَماَن فِيهَا بَْقٌل َوقِثهاٌء قَاَل فَُربهَما أَتَانِى ُعَمُر ْبُن اْلَخطهاِب 

رضي َّللا عنه نِْصَف النههَاِر َواِضًعا ثَْوبَهُ َعلَى َرْأِسِه يَتََعاهَُد اْلِحَمى أَْن الَ يُْعَضَد َشَجُرهُ 

ثُنِى َوأُْطِعُمهُ ِمَن اْلقِثهاِء َواْلبَْقِل فَقَاَل لي يَْوًماَوالَ يُْخبَ  أََراَك الَ   : طَ قَاَل فَيَْجلُِس إِلَىه فَيَُحدِّ

ا هَا هُنَا قَاَل قُْلتُ  إِنِّى أَْستَْعِملَُك َعلَى َما هَا هُنَا فََمْن َرأَْيَت يَْعِضُد   : قَالَ   . أََجلْ   : تَْخُرُج ِممه

دٍ   . الَ   : قَالَ   ؟ أَْو يَْخبِطُ فَُخْذ فَأَْسهُ َوَحْبلَهُ قَاَل قُْلُت آُخُذ ِرَداَءهُ َشَجًرا  ثَنَا أَبُو ُمَحمه ِ   : َحده َعْبُد َّللاه

ثَنَا أَبُو َسِعيدٍ  ِد ْبِن ِزيَاٍد اْلبَْصِرىُّ بِمَ   : ْبُن يُوُسَف األَْصبَهَانِىُّ إِْمالًَء َحده ةَ أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه كه

اُد ْبُن َخالٍِد اْلَخيهاطُ َعِن اْلُعَمِرىِّ َعْن نَ  ثَنَا َحمه ْعفََرانِىُّ َحده ٍد الزه افٍِع َعِن أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه
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ينَا َذلَِك أَْيًضا َعِن اْبنِ   . أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم َحَمى النهقِيَع لِْلَخْيلِ   : اْبِن ُعَمرَ   َوُروِّ

ْهِرىِّ     . ِشهَاٍب الزُّ

ْعِى في اْلَحَرمِ   : باب   َجَواِز الره

َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيِد ْبِن إِْسَماِعيَل قَِراَءةً َعلَيِْه   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ 

ثَنَا اْلَمْعَمِرىُّ يَْعنِى اْلَحَسَن ْبَن  اُد ْبُن إِْسَماِعيَل ْبِن إِْبَراِهيَم اْبِن َحده ثَنَا َحمه َعلِىِّ ْبِن َشبِيٍب َحده

ثَنَا أَبِى َعْن ُوهَْيٍب َعْن يَْحيَى ْبِن أَبِى إِْسَحاَق أَنههُ َحدهَث َعْن أَبِى َسِعيٍد َمْولَى  ُعلَيهةَ َحده

ةٌ َوأَنههُ أَتَى أَبَا َسِعيٍد اْلُخْدِرىه فَقَاَل لَهُ أَنههُ أََصابَهُْم بِاْلَمِدينَِة َجهْ   : اْلَمْهِرىِّ  إِنِّى َكثِيُر   : ٌد َوِشده

يِف فَقَاَل أَبُو َسِعيدٍ  ةٌ فَأََرْدُت أَْن أَْنقَُل ِعيَالِى إِلَى بَْعِض الرِّ الَ تَْفَعْل   : اْلِعيَاِل َوقَْد أََصابَنَا ِشده

ِ صلى َّللا عليه وسلم أَظُنُّهُ قَاَل َحتهى قَِدْمنَا ُعْسفَاَن اْلَزِم اْلَمِدينَةَ فَإِنها َخَرْجنَ  ا َمَع َرُسوِل َّللاه

ِ َما نَْحُن هَا هُنَا في َشْىٍء إِنه ِعيَالَنَا لَُخلُوٌف َوَما نَأَْمُن   : قَاَل فَأَقَاَم بِهَا لَيَالَِى فَقَاَل النهاسُ  َوَّللاه

َما أَْدِرى   . َما هََذا الهِذى يَْبلَُغنِى ِمْن َحِديثُِكمْ   : َّللا عليه وسلم فَقَالَ  َعلَْيِهْم فَبَلََغ َذلَِك النبي صلى

َوالهِذى أَْحلُِف بِِه أَْو َوالهِذى نَْفِسى بِيَِدِه لَقَْد هََمْمُت أَْو أَنِّى َسأَِهمُّ الَ أَْدِرى   : َكْيَف قَاَل قَالَ 

تِى تُْرَحُل ثُمه الَ أُِحلُّ لَهَا ُعْقَدةً َحتهى أَْقَدَم اْلَمِدينَةَ َوقَاَل اللههُمه إِنه آلُمَرنه بِنَاقَ   : أَيهْتهَُما قَالَ 

ْمُت اْلَمِدينَةَ َحَراًما َما بَْيَن َمأِْزَمْيهَا أَ  ةَ فََجَعلَهَا َحَرًما اللههُمه إِنِّى َحره َم َمكه ْن الَ إِْبَراِهيَم َحره

الَ يُْحَمَل فِيهَا ِسالٌَح لِقِتَاٍل َوالَ تَْخبَطُ فِيهَا َشَجَرةٌ إاِله لَِعلٍَف اللههُمه بَاِرْك لَنَا يُهََراَق فِيهَا َدٌم وَ 

نَا ثاَلَثًا اللههُمه اْجَعْل َمَع الْ  بََرَكِة في َمِدينَتِنَا اللههُمه بَاِرْك لَنَا في َصاِعنَا اللههُمه بَاِرْك لَنَا في ُمدِّ

ِن َوالهِذى نَْفِسى بِيَِدِه َما ِمَن اْلَمِدينَِة ِمْن ِشْعٍب َوالَ نَْقٍب إاِله َعلَْيِه َملََكاِن يَْحُرَسانِِه َحتهى بََرَكتَيْ 

بِِه أَْو  فَاْرتََحْلنَا فَأَْقبَْلنَا إِلَى اْلَمِدينَِة فََوالهِذى نَْحلِفُ   . اْرتَِحلُوا  : ثُمه قَاَل لِلنهاسِ   . تَْقَدُموا إِلَْيهَا

اٌد في هَِذِه اْلَكلَِمِة َوْحَدهَا َما َوَضْعنَا ِرَحالَنَا ِحيَن َدَخْلنَا اْلَمِدينَةَ َحتهى   : يُْحلَُف بِِه َشكه َحمه

ِ ْبِن َغطَفَاَن َوَما يَِهيُجهُْم قَْبَل َذلَِك َشْىءٌ     . أََغاَر َعلَْيهَا بَنُو َعْبِد َّللاه

اِد ْبِن إِْسَماِعيلَ َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه  أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا   . ِحيِح َعْن َحمه

وْذبَا اٌم ح َوأَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ ثَنَا هَمه ثَنَا هُْدبَةُ َحده ثَنَا تَْمتَاٌم َحده ِرىُّ أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد َحده

دُ  ثَنَا  ُمَحمه اٌم َحده َمِد َحدهثَنَا هَمه ثَنَا َعْبُد الصه ثَنَا اْبُن اْلُمثَنهى َحده ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده قَتَاَدةُ ْبُن بَْكٍر َحده

ِة َحَرِم اْلَمِدينَِة َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  اَن َعْن َعلِىٍّ في قِصه الَ   : َعْن أَبِى َحسه

هَا َوالَ يُنَفهُر َصْيُدهَا َوالَ يُْلتَقَطُ لُقََطتُهَا إاِله لَِمْن أََشاَد بِهَا َوالَ يَْصلُُح لَِرُجٍل أَْن يُْختَلَى َخالَ 

  . َرهُ يَْحِمَل فِيهَا السِّالََح لِقِتَاٍل َوالَ يَْصلُُح لَِرُجٍل أَْن يَْقطََع ِمْنهَا َشَجَرةً إاِله أَْن يَْعلَِف َرُجٌل بَِعي

   . بَِعيًرا  : ِرَوايَِة هُْدبَةَ  َوفِى

ثَنَا َحنْ  اِك َحده بَُل ْبُن أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن اْلَعْدُل بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا أَبُو َعْمِرو ْبُن السهمه

ثَنَا سُ  ِ يَْعنِى أَْحَمَد ْبَن َحْنبٍَل َحده ثَنِى أَبُو َعْبِد َّللاه ْفيَاُن َعِن اْبِن أَبِى نَِجيٍح َعْن ُمَجاِهٍد إِْسَحاَق َحده

َشِهَد اْبُن ُعَمَر اْلفَْتَح َوهَُو اْبُن ِعْشِريَن َوَمَعهُ فََرٌس َحُروٌن َوُرْمٌح ثَقِيٌل قَاَل فََذهََب َعْبُد   : قَالَ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم ِ يَْختَلِى لِفََرِسِه فَقَاَل َرُسوُل َّللاه ِ  إِنه  )   : َّللاه ِ إِنه َعْبَد َّللاه    . َعْبَد َّللاه
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ةَ َوالَ ِحَجاَرتِِه َشْىٌء إِلَى اْلِحلِّ   : باب   الَ يُْخَرُج ِمْن تَُراِب َحَرِم َمكه

ِ اْلَحافِظُ ِرَوايَتَهُ َعْنهُ َعْن أَبِى اْلَعبهاِس َعِن الره  بِيِع فِيَما أََجاَز لي أَبُو فِيَما أََجاَز لي أَبُو َعْبِد َّللاه

َعِن الشهافِِعىِّ ِحَكايَةً َعِن اْبِن أَبِى لَْيلَى أَنههُ َحدهَث َعْن َعطَاِء ْبِن أَبِى َربَاٍح َعِن اْبِن َعبهاٍس 

أَنههَُما َكِرهَا أَْن يُْخَرَج ِمْن تَُراِب اْلَحَرِم َوِحَجاَرتِِه إِلَى اْلِحلِّ   : َواْبِن ُعَمَر رضي َّللا عنهَما

ْحَمِن ْبُن اْلَحَسِن ْبِن اْلقَاسِ   . َشْىءٌ  افِِعىُّ َوقَْد أَْخبََرنَا َعْبُد الره افِِعىُّ َوقَْد أَْخبََرنَا قَاَل الشه ِم قَاَل الشه

ِ ْبِن َعاِمٍر قَالَ  ى أَْو قَاَل جَ   : األَْزَرقِىُّ َعْن أَبِيِه َعْن َعْبِد األَْعلَى ْبِن َعْبِد َّللاه دهتِى قَِدْمُت َمَع أُمِّ

ةَ فَأَتَْتهَا َصفِيهةُ بِْنُت َشْيبَةَ فَأَْكَرَمْتهَا َوفََعْلْت بِهَا فَقَالَْت َصفِيهةُ  َما أَْدِرى َما أَُكافِئُهَا بِِه   : َمكه

َل َمْنِزٍل فََذَكَر ِمْن َمرَ  ْكِن فََخَرْجنَا بِهَا فَنََزْلنَا أَوه ِضِهْم َوِعلهتِِهْم فَأَْرَسلَْت إِلَْيهَا بِقِْطَعٍة ِمَن الرُّ

ى أَْو َجدهتِى َما أَُرانَا أُتِينَا إاِله أَنها أََخَرْجنَا هَِذِه اْلقِْطَعةَ ِمَن اْلَحَرِم فَقَالَْت   : َجِميًعا قَاَل فَقَالَْت أُمِّ

َ َوْضَع في َحَرِمِه   : لَهَااْنطَلِْق بِهَِذِه اْلقِْطَعِة إِلَى َصفِيهةَ فَُردههَا َوقُْل   : لي َوُكْنُت أَْمثَلَهُمْ  إِنه َّللاه

فََما هَُو إاِله أَْن تََحيهنها ُدُخولََك   : قَاَل َعْبُد األَْعلَى فَقَالُوا لِى  . َشْيئًا فاَلَ يَْنبَِغى أَْن يُْخَرَج ِمْنهُ 

   . اْلَحَرَم فََكأَنهَما أُْنِشْطنَا ِمْن ُعقُلٍ 

ْخَصِة في اْلُخرُ   : باب   وِج بَِماِء َزْمَزمَ الرُّ

 ُ افِِعىُّ َرِحَمهُ َّللاه بَلََغنَا أَنه ُسهَْيَل ْبَن َعْمٍرو أَْهَدى لِلنبي صلى َّللا عليه وسلم ِمْنهُ   : قَاَل الشه

افِِعىُّ  أَْخبََرنَا أَبُو أَْخبََرنَا أَبُو نَْصِر ْبُن قَتَاَدةَ   . َواْلَماُء لَْيَس بَِشْىٍء يَُزوُل فاَلَ يَُعودُ   : قَاَل الشه

ثَنَا هَُشْيٌم َعْن َعْبِد   : اْلَحَسنِ  ثَنَا ُسْفيَاُن ْبُن بِْشٍر َحده ثَنَا ُمطَيهٌن َحده اُج َحده ُد ْبُن اْلَحَسِن السهره ُمَحمه

ِل اْلَمْخُزوِمىِّ َعِن اْبِن ُمَحْيِصٍن َعْن َعطَاٍء َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ  ِ ْبِن اْلُمَؤمه اْستَْهَدى   : َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم ُسهَْيَل ْبَن َعْمٍرو ِمْن َماِء َزْمَزمَ     . َرُسوُل َّللاه

   . َوُرِوَى في َذلَِك َعْن ِعْكِرَمةَ َعِن اْبِن َعبهاسٍ 

دٍ َوأَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق َوأَبُو نَْصِر ْبُن قَتَاَدةَ قَاالَ أَْخبََرنَا  أَْحَمُد ْبُن   : أَبُو ُمَحمه

ثَنَا َخالهُد ْبُن يَْحيَى حَ  ثَنَا إِْسَحاَق ْبِن َشْيبَاَن ْبِن اْلبَْغَداِدىِّ بِهََراةَ أَْخبََرنَا ُمَعاُذ ْبُن نَْجَدةَ َحده ده

بَْيِر قَالَ  ثَنَا أَبُو الزُّ ْثنَا فََحَضَرْت ُكنها ِعْنَد َجابِِر بْ   : إِْبَراِهيُم ْبُن طَْهَماَن َحده ِ فَتََحده ِن َعْبِد َّللاه

 َصالَةُ اْلَعْصِر فَقَاَم فََصلهى بِنَا في ثَْوٍب َواِحٍد قَْد تَلَبهَب بِِه َوِرَداُؤهُ َمْوُضوٌع ثُمه أُتَِى بَِماٍء ِمنْ 

ِ صلى هََذا َماُء   : قَالَ   ؟ َما هََذا  : َماِء َزْمَزَم فََشِرَب ثُمه َشِرَب فَقَالُوا َزْمَزَم َوقَاَل فِيِه َرُسوُل َّللاه

ا ُشِرَب لَهُ  )   : َّللا عليه وسلم ثُمه أَْرَسَل النبي صلى َّللا عليه وسلم َوهَُو   : قَالَ   . َماُء َزْمَزَم لَمه

ةَ إِلَى ُسهَْيِل ْبِن َعْمٍرو أَِن أَْهِد لَنَا ِمْن َماءِ  َزْمَزَم َوالَ تَتُِرْك قَاَل  بِاْلَمِدينَِة قَْبَل أَْن تُْفتََح َمكه

   . فَبََعَث إِلَْيِه بَِمَزاَدتَْينِ 
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ثَنَا أَبُو أَْحَمدَ  ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا أَبُو بَْكرٍ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد   : اْلُحَسْيُن ْبُن َعلِىٍّ التهِميِمىُّ َحده ُمَحمه

ثَ  ثَنَا َخالهُد ْبُن يَِزيَد ْبُن إِْسَحاَق ْبِن ُخَزْيَمةَ َحده ُد ْبُن اْلَعالَِء أَبُو ُكَرْيٍب َوأَنَا َسأَْلتُهُ َحده نِى ُمَحمه

ثَنِى ُزهَْيُر ْبُن ُمَعاِويَةَ اْلُجْعفِىُّ َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيهِ  أَنه َعائَِشةَ َكانَْت   : اْلُجْعفِىُّ َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم َكاَن يَْفَعلُهُ تَْحِمُل َماَء َزْمَزَم َوتُ  َوَرَواهُ َغْيُرهُ َعْن   . ْخبُِر أَنه َرُسوَل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم فِى األََداَوى َواْلقَِرِب َوَكاَن   : أَبِى ُكَرْيٍب َوَزاَد فِيهِ  َحَملَهُ َرُسوُل َّللاه

   . ِرىُّ الَ يُتَابَُع َخالهُد ْبُن يَِزيَد َعلَْيهِ يَُصبُّ َعلَى اْلَمْرَضى َويَْسقِيِهْم قَاَل اْلبَُخا

ُجِل يَْرِمى بَِسْهٍم إِلَى َصْيٍد فَأََصابَهُ أَْو َغْيَرهُ في اْلَحَرِم فَيَُكوُن َعلَْيِه َجَزاُؤهُ   : باب    . الره

ُ تََعالَى     .  ( تَنَالُهُ أَْيِديُكْم َوِرَماُحُكمْ  ) قَاَل َّللاه

ا ُ قَاَل الشه ْمىِ   : فِِعىُّ َرِحَمهُ َّللاه أَْخبََرنَاهُ أَبُو   . َوَزَعَم بَْعُض أَْهِل التهْفِسيِر أَنههُ تَنَالُهُ أَْيِديُكْم بِالره

ثَنَ  ْحَمِن ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َحده ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا َعْبُد الره ِ أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعْبِد َّللاه إِْبَراِهيُم  اَعْبِد َّللاه

ثَنَا َوْرقَاُء َعِن اْبِن أَبِى نَِجيٍح َعْن ُمَجاِهٍد في قَْولِِه تََعالَى  ثَنَا آَدُم َحده تَنَالُهُ  ) ْبُن اْلُحَسْيِن َحده

ْيِد اْلفَِراَخ   ( أَْيِديُكْم َوِرَماُحُكمْ  قَاَل يَْعنِى النهْبَل َوتَنَاُل أَْيِديُكْم أَْيًضا ِصَغاَر الصه

ْيدِ   ( َوِرَماُحُكمْ  ) اْلبَْيَض وَ     . يَقُوُل ِكبَاَر الصه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َحده ُد ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ثَنِى َعْبُد السهالَِم يَْعقُوَب قَاَل َسِمْعُت اْلَعبهاَس ْبَن اْلَولِيِد ْبِن َمزْ  يٍَد يَقُوُل َسِمْعُت أَبِى يَقُوُل َحده

ْيُد اْلَحَرَم فَطَلَبَهُ   : قَالَ  َسأَْلُت األَْوَزاِعىه َرُجٌل أَْرَسَل َكْلبَهُ في اْلِحلِّ َعلَى َصْيٍد فََدَخَل الصه

يَا أَبَا   : ِدى فِيهَا َشْىٌء َوأَنَا أَْكَرهُ التهَكلَُّف قُْلتُ َما ِعنْ   : اْلَكْلُب فَأَْخَرَجهُ إِلَى اْلِحلِّ فَقَتَلَهُ فَقَالَ 

قَاَل َعْبُد السهالَِم َوتَيهَسَر قَاَل َعْبُد   . َما أُِحبُّ أَْكلَهُ َوالَ أََرى َعلَْيِه أَْن يَِديَهُ   : َعْمٍرو قُْل فِيهَا قَالَ 

َك فَلَقِيُت اْبَن ُجَرْيٍج فََسأَْلتُهُ َعنْهَا فَقَاَل َسِمْعُت َعطَاَء السهالَِم َوتَيهَسَر لي اْلَحجُّ ِمْن َعاِمى َذلِ 

الَ أُِحبُّ أَْكلَهُ َوالَ أََرى َعلَْيِه أَْن   : ْبَن أَبِى َربَاٍح يُْخبُِر َعِن اْبِن َعبهاٍس أَنههُ ُسئَِل َعْنهَا فَقَالَ 

   . يَِديَهُ 

ْيخُ  ْيِد ِمَن الِْحلِّ في اْلِحلِّ فَتََحاَمَل َوَكَذلَِك قَالَهُ ال  : قَاَل الشه افِِعىُّ في الهِذى يُْرِسلُهُ َعلَى الصه شه

َق بَْيَن اْلَكْلِب َوبَْيَن  ْيُد فََدَخَل اْلَحَرَم فَقَتَلَهُ فِيِه اْلَكلُْب فاَلَ يَْجِزيِه َوالَ يَأُْكلُهُ َوفَره ْهِم الصه السه

   . في اْلَحَرمِ  يَُجوُز فَيُِصيبُهُ أَْو َغْيَرهُ 

  اْلَحالَِل يَِصيُد َصْيًدا في اْلِحلِّ ثُمه يَْدُخُل بِِه اْلَحَرمَ   : باب

ثَنَا أَبُو بَْكرٍ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ  وْذبَاِرىُّ اْلفَقِيهُ َحده ٍد الرُّ ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن   : اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمه ُمَحمه

ِد ْبِن َمْحمُ  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا آَدُم ْبُن أَبِى إِيَاٍس َحده ٍد اْلقاَلَنِِسىُّ َحده ثَنَا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمه َوْيِه اْلَعْسَكِرىُّ َحده
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ثَنَا أَبُو التهيهاِح قَاَل َسِمْعُت أَنََس ْبَن َمالٍِك يَقُولُ  ِ صلى َّللا عليه   : ُشْعبَةُ َحده َكاَن َرُسوُل َّللاه

   . يََعنِى طَائًِرا لَهُ   . يَا أَبَا ُعَمْيٍر َما فََعَل النَُّغْيرُ   : ا َحتهى يَقُوَل ألٍَخ لي َصِغيرٍ وسلم يَُخالِطُنَ 

ِحيِح َعْن آَدَم ْبِن أَبِى إِيَاسٍ     . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو النهْضرِ  ِد ْبِن يُوُسَف اْلفَقِيهُ مُ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن ُمَحمه َحمه

ثَنَا َعْبُد اْلَواِرِث َعْن أَبِى  ٌد َحده ثَنَا ُمَسده اِرِمىُّ َحده ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الده التهيهاِح بِالطهابَِراِن َحده

ِ صلى َّللا عليه و  : َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَالَ  سلم أَْحَسَن النهاِس ُخلُقًا َوَكاَن لي َكاَن َرُسوُل َّللاه

َكاَن   . أَبَا ُعَمْيٍر َما فََعَل النَُّغْيرُ   : أٌَخ يُقَاُل لَهُ أَبُو ُعَمْيٍر أَْحَسبُهُ قَاَل فَِطيٌم فََكاَن إَِذا َجاَء قَالَ 

الَةُ َوهَُو في بَْيتِنَا فَيَأُْمُر بِالْ  بَِساِط الهِذى تَْحتَهُ فَيُْكنَُس َويُْنَضُح يَْلَعُب بِِه َوُربهَما َحَضَرِت الصه

   . ثُمه يَقُوُم َونَقُوُم َخْلفَهُ فَيَُصلِّى بِنَا

بِيِع َوَغْيِرِه َعْن َعْبِد  ٍد َوأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم َعْن أَبِى الره ِحيِح َعْن ُمَسده َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

اِمىِّ   : َحَسنِ َوأَْخبََرنَا أَبُو الْ   . اْلَواِرثِ  َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن ُعَمَر ْبِن َحْفٍص الُْمْقِرُئ اْبُن اْلَحمه

ُد ْبُن   : بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن إِْسَحاَق َحده أَْحَمُد ْبُن َسْلَماَن اْلفَقِيهُ َحده

ِ األَْنَصارِ  ثَنِى ُحَمْيٌد الطهِويُل َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَالَ َعْبِد َّللاه َكاَن اْبٌن ألُمِّ ُسلَْيٍم يُقَاُل لَهُ   : ىُّ َحده

أَبُو ُعَمْيٍر َكاَن النبي صلى َّللا عليه وسلم ُربهَما َماَزَحهُ إَِذا َدَخَل َعلَى أُمِّ ُسلَْيٍم فََدَخَل يَْوًما 

ِ َماَت نَُغْيُرهُ الهِذى َكاَن يَْلَعُب   : قَالُوا  . َما ألَبِى ُعَمْيِر َحِزينٌ   : فََوَجَدهُ َحِزينًا فَقَالَ  يَا َرُسوَل َّللاه

   . أَبَا ُعَمْيٍر َما فََعَل النَُّغْيرُ   : بِِه َجَعَل النبي صلى َّللا عليه وسلم يَقُولُ 

َداَد َوأَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن الْقَاِضى بِنَْيَسابُوَر قَاالَ أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن اْلفَْضِل الْقَطهاُن بِبَغْ 

ثَ  ثَنَا َعفهاُن َحده ثَنَا إِْسَحاُق ْبُن اْلَحَسِن اْلَحْربِىُّ َحده اُد أَْخبََرنَا أَبُو َسْهِل ْبُن ِزيَاٍد اْلقَطهاُن َحده نَا َحمه

أَنه َعائَِشةَ   : ٍد يَُحدُِّث في بَْيِت ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ َعْن َعطَاءٍ ْبُن َزْيٍد قَاَل َسِمْعُت َداُوَد ْبَن أَبِى ِهنْ 

َما ِعْلُم اْبِن   : رضي َّللا عنها أُْهِدَى لَهَا طَْيٌر أَْو ظَْبٌى في اْلَحَرِم فَأَْرَسلَْتهُ فَقَاَل يَْوَمئٍِذ ِهَشامٌ 

ةَ تِْسَع ِسنِيَن َوأَْصَحاُب َرُسوِل أَبِى َربَاٍح َكاَن أَِميُر اْلُمْؤِمنِيَن يَْعنِى َعبْ  بَْيِر بَِمكه ِ ْبَن الزُّ َد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم يَْقَدُموَن فَيََرْونَهَا في األَْقفَاِص اْلقُبَاَرى َواْليََعاقِيبَ     . َّللاه

ْيدَ   : باب   النهفَِر يُِصيبُوُن الصه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمرٍ  بِيُع ْبُن   : و َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا الره ُمَحمه

ِد ْبِن ِسيِرينَ  افِِعىُّ أَْخبََرنَا َمالٌِك َعْن َعْبِد اْلَملِِك ْبِن قَُرْيٍر َعْن ُمَحمه أَنه   : ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه

نه فَقَاَل لَهُ أَْجَرْيُت أَنَا َوَصاِحبِى فََرَسْيِن نَْستَبُِق إِلَى ثُْغِر َرُجالً َجاَء إِلَى ُعَمَر رضي َّللا ع

  : فَقَاَل ُعَمُر رضي َّللا عنه لَِرُجٍل إِلَى َجْنبِهِ   ؟ الثهنِيهِة فَأََصْبنَا ظَْبيًا َونَْحُن ُمْحِرَماِن فََماَذا تََرى

هََذا   : بَِعْنٍز َوَذَكَر في اْلَحِديِث أَنه ُعَمَر رضي َّللا عنه قَالَ  تََعاَل نَْحُكُم أَنَا َوأَْنْت فََحَكَما َعلَْيهِ 
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ْحَمِن ْبُن َعْوفٍ  ثَنَا   . َعْبُد الره ُد ْبُن ُموَسى ْبِن اْلفَْضِل َحده ُد ْبُن ُموَسى أَْخبََرنَا ُمَحمه أَْخبََرنَا ُمَحمه

ثَنَ   : أَبُو اْلَعبهاسِ  ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ثَنَا أَبُو أَُساَمةَ َعْن َعْبِد ُمَحمه ا اْلَحَسُن ْبُن َعلِىِّ ْبِن َعفهاَن َحده

ثَنَا أَبُو َشْيبَةَ  ثَنَا ُمَجاِهٌد   : اْلَواِحِد ْبِن ِزيَاٍد أَبِى بِْشٍر َحده بَْيِدىُّ َحده ْحَمِن الزُّ َسِعيُد ْبُن َعْبِد الره

ْدنَاهَا بَْينَنَا  َجاَء نَفٌَر ِمْن أَْهِل اْلِعَراقِ   : قَالَ  إِلَى اْبِن َعبهاٍس قَالُوا إِنها أَْنفَْجنَا َضبًُعا فََرده

إِْن َكاَن َضبًُعا فََكْبٌش   : فَأََصْبنَاهَا َوِمنها اْلَحالَُل َوِمنها اْلُمْحِرُم فَقَاَل اْبُن َعبهاٍس رضي َّللا عنه

الَ   : قَالَ   . يَا أَبَا َعبهاٍس َعلَى ُكلِّ َرُجٍل ِمنها  : ةٌ قَاَل فَقَالُواَسِميٌن، َوإِْن َكاَن َضبَُعةٌ فَنَْعَجةٌ َسِمينَ 

ِد ْبِن أَْحَمَد ْبِن اْلَحاِرِث األَْصبَهَانِىُّ   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ   . َولَِكْن تََخاَرُجوَن بَْينَُكمْ  أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه

ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصوٍر اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن عُ  ثَنَا أَبُو بَْكٍر النهْيَسابُوِرىُّ َحده َمَر اْلَحافِظُ َحده

اٍر َمْولَى بَنِى هَاِشٍم أَنه َمَوالَِى اِلبْ  اُد ْبُن َسلََمةَ َعْن َعمه ثَنَا يَِزيُد ْبُن هَاُروَن أَْخبََرنَا َحمه ِن َحده

تْ  بَْيِر أَْحَرُموا إِْذ َمره بِِهْم َضبٌُع فََحَذفُوهَا بِِعِصيِِّهْم فَأََصابُوهَا فََوقََع في أَْنفُِسِهْم فَأَتَُوا إِلَى  الزُّ

إِنهُكْم   : َعلَى ُكلِّ َواِحٍد ِمنها َكْبٌش قَالَ   : َعلَْيُكْم َكْبٌش قَالُوا  : اْبِن ُعَمَر فََذَكُروا َذلَِك لَهُ فَقَالَ 

ٌز بُِكْم َعلَْيُكمْ  ٌد بُِكمْ   . ُكلُُّكْم َكْبشٌ  لَُمَعزه ٌز بُِكْم أَْى لَُمَشده َوَرَواهُ   . قَاَل َعلِىٌّ قَاَل اللَُّغِويُّوَن لَُمَعزه

اٍر َعْن َربَاٍح  اِر ْبِن أَبِى َعمه اٍد َعْن َعمه ْحَمِن ْبُن َمْهِدىٍّ َوُسلَْيَماُن ْبُن َحْرٍب َعْن َحمه َعْبُد الره

   . ُصوالً َعِن اْبِن ُعَمَر َموْ 

ِل َوَمْن قَاَل الَ يَِحلُّ   : باب ْيُد بِالتهَحلُِّل األَوه   َمْن قَاَل يَِحلُّ الصه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا   : أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلِحيِرىُّ َحده ُمَحمه

 ِ ُد ْبُن َعْبِد َّللاه  ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى َمالُِك ْبُن أَنٍَس َوَغْيُر َواِحٍد أَنه ُمَحمه

ِ ْبِن ُعَمرَ  ثَهُْم َعْن َعْبِد َّللاه أَنه ُعَمَر ْبَن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه َخطََب النهاَس   : نَافًِعا َحده

إَِذا ِجْئتُْم ِمنًى فََمْن َرَمى اْلَجْمَرةَ فَقَْد َحله لَهُ َما   : ْلَحجِّ َوَكاَن فِيَما قَاَل لَهُمْ بَِعَرفَةَ يَُعلَِّمهُْم أَْمَر ا

قَاَل َمالٌِك   . َحُرَم َعلَْيِه إاِله النَِّساَء َوالطِّيَب الَ يََمسُّ أََحٌد نَِساًء َوالَ َطيِّبًا َحتهى يَطُوَف بِاْلبَْيتِ 

ثَنِى َعْبدُ  ِ ْبُن ِدينَاٍر َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطهاِب  َوَحده ثَنِى َعْبُد َّللاه قَاَل َمالٌِك َوَحده

َر َونََحَر هَْديًا إِْن َكاَن َمَعهُ فَقَْد َحله لَهُ َما   : رضي َّللا عنه َمْن َرَمى اْلَجْمَرةَ ثُمه َحلََق أَْو قَصه

أَْخبََرنَا أَبُو طَاِهٍر اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا أَبُو   . النَِّساَء َوالطِّيَب َحتهى يَطُوَف بِاْلبَْيتِ  َحُرَم َعلَْيِه إاِله 

ثَنَا أَبُو َداُوَد اْلَحفَِرىُّ َعْن ُسْفيَاَن َعْن َسلَ  وِرىُّ َحده ثَنَا اْلَعبهاُس الدُّ َدابَاِذىُّ َحده َمةَ ْبِن طَاِهٍر الُمَحمه

إَِذا َرَمْيَت اْلَجْمَرةَ فَقَْد َحله لََك ُكلُّ   : اْلَحَسِن يَْعنِى اْلُعَرنِىه َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ  ُكهَْيٍل َعنِ 

ا أَنَا فَقَْد َرأَْيُت َرُسوَل   : قَالَ   ؟ أَيَتََطيهبُ   : َشْىٍء إاِله النَِّساَء َحتهى تَطُوَف بِاْلبَْيِت فَقَاَل لَهُ َرُجلٌ  أَمه

 ِ كِّ أَفَِطيٌب َذلَِك أَْم الَ َّللاه ُخ َرْأَسهُ بِاْلِمْسِك أَْو قَاَل بِالسُّ    .  ؟  صلى َّللا عليه وسلم يَُضمِّ

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس هَُو األَصَ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َحده مُّ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا إِْبَرا ثَنَا اْبُن أَبِى نَِجيٍح َحده ثَنَا َعْبُد اْلَواِرِث َحده ثَنَا َحبهاُن ْبُن ِهالٍَل َحده ِهيُم ْبُن َمْرُزوٍق َحده

إَِذا َذبََح َوَحلََق َوأََصاَب َصْيًدا قَْبَل أَْن يَُزوَر اْلبَْيَت فَإِنه َعلَْيِه َجَزاُؤهُ َما بَقَِى   : َعْن َعطَاٍء قَالَ 

ُ تََعالَى  َعلَْيِه ِمنْ  فهاُء   ( َوإَِذا َحلَْلتُْم فَاْصطَاُدوا ) إِْحَراِمِه َشْىٌء قَاَل َّللاه أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن الره

ثَنَا ثَنَا اْبُن أَبِى أَُوْيٍس َحده ثَنَا إِْسَماِعيُل اْلقَاِضى َحده ِد ْبِن بِْشٍر َحده اْبُن  أَْخبََرنَا ُعْثَماُن ْبُن ُمَحمه
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نَاِد َعْن أَبِيِه َعِن اْلفُقَهَاِء ِمْن أَْهِل اْلَمِدينَِة َكانُوا يَقُولُونَ أَ  َمْن أََصاَب َصْيًدا َوقَْد َرَمى   : بِى الزِّ

   . اْلَجْمَرةَ َولَْم يُفِْض فََعلَْيِه َجَزاُؤهُ 

  َما َجاَء في َجَزاِء اْلَحَماِم َوَما في َمْعنَاهُ   : باب

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ أَْخبََرنَا أَْحمَ  ُد ْبُن   : ُد ْبُن اْلَحَسِن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َحده ُمَحمه

افِِعىُّ أَْخبََرنَا َسِعيُد ْبُن َسالٍِم َعْن ُعَمَر ْبنِ  بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه َسِعيِد  يَْعقُوَب أَْخبََرنَا الره

اِرىِّ َعْن طَْلَحةَ ْبِن أَبِى َحفَْصةَ َعْن نَافِِع ْبِن َعْبِد ْبِن أَبِى  ِ ْبِن َكثِيٍر الده ُحَسْيٍن َعْن َعْبِد َّللاه

ةَ فََدَخَل َداَر النهْدَوِة في يَْوِم اْلُجُمَعِة   : اْلَحاِرِث قَالَ  قَِدَم ُعَمُر ْبُن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه َمكه

َواَح إِلَى اْلَمْسِجِد فَأَْلقَى ِرَداَءهُ َعلَى َواقٍِف في اْلبَْيِت فََوقََع َعلَْيِه َوأََراَد أَْن يَْستَقْ  ِرَب ِمْنهَا الره

ا َصلهى اْلُجُمَعةَ دَ  َخْلُت َعلَْيِه طَْيٌر ِمْن هََذا اْلَحَماِم فَأَطَاَرهُ فََوقََع َعلَْيِه فَاْنتَهََزْتهُ َحيهةٌ فَقَتَلَْتهُ فَلَمه

اِر   : َوُعْثَماُن ْبُن َعفهاَن فَقَالَ أَنَا  اْحُكَما َعلَىه في َشْىٍء َصنَْعتُهُ اْليَْوَم إِنِّى َدَخْلُت هَِذِه الده

َواَح إِلَى اْلَمْسِجِد فَأَْلقَْيُت ِرَدائِى َعلَى هََذا اْلَواقِِف فََوقََع َعلَيْ  ِه َوأََرْدُت أَْن أَْستَْقِرَب ِمْنهَا الره

هََذا اْلَحَماِم فََخِشيُت أَْن يُلَطَِّخهُ بَِسْلِحِه فَأَطَْرتُهُ َعْنهُ فََوقََع َعلَى هََذا اْلَواقِِف اآلَخِر  طَْيٌر ِمنْ 

َعٍة َكاَن فَاْنتَهََزْتهُ َحيهةٌ فَقَتَلَْتهُ فََوَجْدُت في نَْفِسى أَنِّى أَطَْرتُهُ ِمْن َمْنِزلٍَة َكاَن فِيهَا آِمنًا إِلَى َمْوقِ 

َكْيف تََرى في َعْنِز ثَنِيهِة َعْفَراَء نَْحُكُم بِهَا   : هَا َحْتفُهُ فَقُْلُت لُِعْثَماَن ْبِن َعفهاَن رضي َّللا عنهفِي

أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى   . أَُرى َذلَِك فَأَِمَر بِهَا ُعَمُر رضي َّللا عنه  : َعلَى أَِميِر اْلُمْؤِمنِيَن قَالَ 

افِِعىُّ أَْخبََرنَا َعْمٍرو ف بِيُع أَْخبََرنَا الشه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس أَْخبََرنَا الره ي ِكتَاِب ُمْختََصِر اْلَحجِّ َحده

ةَ بَِشاةٍ   : ُسْفيَاُن َعْن َعْمٍرو َعْن َعطَاٍء َعِن اْبِن َعبهاسٍ    . أَنههُ قََضى في َحَماَمٍة ِمْن َحَماِم َمكه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس هَُو َوأَْخبََرنَا ُمحَ  ُد ْبُن ُموَسى ْبِن اْلفَْضِل َحده ُد ْبُن ُموَسى َوأَْخبََرنَا ُمَحمه مه

ثَنَا أَبُو أَُساَمةَ َعْن َعْبِد الْ  ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن َعلِىِّ ْبِن َعفهاَن اْلَعاِمِرىُّ اْلُكوفِىُّ َحده َملِِك األََصمُّ َحده

أَنههُ َجَعَل في َحَماِم اْلَحَرِم َعلَى اْلُمْحِرِم َواْلَحالَِل في ُكلِّ َحَماَمٍة   : ِن َعبهاسٍ َعْن َعطَاٍء َعِن ابْ 

افِِعىُّ َحده   . َشاةً  بِيُع أَْخبََرنَا الشه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس أَْخبََرنَا الره ثَنَا َوأَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن َحده

ِ ْبِن ُحَمْيٍد قَتََل اْبٌن لَهُ َحَماَمةً فََجاَء   : ْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعطَاءٍ َسِعيٌد َعِن ا أَنه ُعْثَماَن ْبَن ُعبَْيِد َّللاه

  : َعطَاءٍ اْبَن َعبهاٍس فَقَاَل َذلَِك لَهُ فَقَاَل اْبُن َعبهاٍس تَْذبَُح َشاةً فَيُتََصدهُق بِهَا قَاَل اْبُن ُجَرْيٍج فَقُْلُت لِ 

ةَ أَ     . نََعمْ   : قَالَ   ؟ ِمْن َحَماِم َمكه

َوَرَواهُ ُسْفيَاُن الثهْوِرىُّ َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعطَاٍء َعِن اْبِن َعبهاٍس قَاَل في اْلَحَماَمِة َشاةٌ الَ 

اٍس في اْلُخْضِرىِّ َوَعِن اْبِن أَبِى لَْيلَى َعْن َعطَاٍء َعِن اْبِن َعبه   . يُْؤَكُل ِمْنهَا يُتََصدهُق بِهَا

ْبِسىِّ َواْلقُْمِرىِّ َواْلقَطَاِة َواْلَحَجِل َشاةٌ َشاةٌ     . َوالدُّ

ثَنَ  ٍد َحده ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُمَحمه ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َعْمِرو ْبُن َمطٍَر َحده ا ُحَسْيُن أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا ُمحَ  ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن ُشْعبَةَ َعْن َرُجٍل أَظُنُّهُ أَبَا بِْشٍر َعْن ْبُن َمْهِدىٍّ َحده ُد ْبُن يُوُسَف َحده مه

يُوُسَف ْبِن َماهََك َعِن اْبِن ُعَمَر في َرُجٍل أَْغلََق بَابَهُ َعلَى َحَماَمٍة َوفَْرَخْيهَا يَْعنِى فََرَجَع َوقَْد 

تَْت فَأَْغَرَمهُ اْبُن ُعَمَر ثاَلَ  َوفِيَما أََجاَز لي أَبُو َوفِيَما أََجاَز لي أَبُو َعْبِد   . َث ِشيَاٍه ِمَن اْلَغنَمِ ُموِّ
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ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن  ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفيَاَن َحده ِ ِرَوايَتَهُ َعْنهُ َعْن أَبِى الَْولِيِد اْلفَقِيِه َحده أَبِى َشْيبَةَ َّللاه

ثَنَا هَُشْيٌم َعْن أَبِ  أَنه َرُجالً   : ى بِْشٍر َعْن َعطَاٍء َويُوُسَف ْبِن َماهََك َوَمْنُصوٍر َعْن َعطَاءٍ َحده

تَْت فَأَتَى اْبنَ   أَْغلََق بَابَهُ َعلَى َحَماَمٍة َوفَْرَخْيهَا ثُمه اْنطَلََق إِلَى َعَرفَاٍت َوِمنًى فََرَجَع َوقَْد ُموِّ

أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد   . يِْه ثاَلَثًا ِمَن اْلَغنَِم َوَحَكَم َمَعهُ َرُجلٌ ُعَمَر فََذَكَر لَهُ َذلَِك فََجَعَل َعلَ 

ثَنَا اْبُن بُكَ  ُد ْبُن إِْبَراِهيَم َحده ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن َجْعفٍَر اْلُمَزكِّى َحده ثَنَا اْلِمْهَرَجانِىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه ْيٍر َحده

ةَ إَِذا قُتَِل َشاةٌ  َمالٌِك َعْن يَْحيَى ْبِن َسِعيدٍ    . َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيهِب أَنههُ َكاَن يَقُوُل في َحَماِم َمكه

ثَنَا أَبُو اْلقَا ْحَمِن ْبُن أَبِى ُشَرْيٍح َحده ْيُخ أَبُو اْلفَْتِح اْلُعَمِرىُّ أَْخبََرنَا َعْبُد الره ِسِم أَْخبََرنَا الشه

ثَنَا َعلِىُّ  ْبُن اْلَجْعِد أَْخبََرنَا َشِريٌك َعْن َعْبِد اْلَكِريِم َعْن َعطَاٍء في ِعظَاِم الطهْيِر  اْلبََغِوىُّ َحده

   . َشاةٌ اْلُكْرِكىِّ َواْلُحبَاَرى َواْلِوزِّ َونَْحِوهِ 

  َما َوَرَد في َجَزاِء َما ُدوَن الَْحَمامِ   : باب

ْحَمِن عَ  ينَا َعِن اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد الره ُكلُّ طَْيٍر ُدوَن   : ْن ِعْكِرَمةَ َعِن اْبِن َعبهاٍس أَنههُ قَالَ ُروِّ

ُد ْبُن أَبِى اْلَمْعُروِف اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا بِْشُر ْبُن   : َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . اْلَحَماِم فَفِيِه قِيَمتُهُ  ُمَحمه

ثَنَا أَْحَمَد اإِلْسفََرائِينِىُّ أَْخبََرنَا أَْحَمُد بْ  ثَنَا َعلِىُّ ْبُن اْلَمِدينِىِّ َحده اُء َحده ُن اْلُحَسْيِن ْبِن نَْصٍر اْلَحذه

َما َكاَن   : يَْحيَى ْبُن َزَكِريها ْبِن أَبِى َزائَِدةَ أَْخبََرنِى َعْبُد اْلَملِِك َعْن َعطَاٍء َعِن ابِْن َعبهاٍس قَالَ 

أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ   . إَِذا أََصابَهُ اْلُمَحِرمُ ِسَوى َحَماِم اْلَحَرِم فَفِيِه ثََمنُهُ 

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  افِِعىُّ أَْخبََرنَا   : َحده بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا الره ُمَحمه

اٍر أَْخبََرهُ َسِعيٌد َعِن اْبِن ُجَرْيٍج  ِ ْبَن أَبِى َعمه أَنههُ أَْقبََل َمَع   : َعْن يُوُسَف ْبِن َماهََك أَنه َعْبَد َّللاه

ُمَعاِذ ْبِن َجبٍَل َوَكْعِب األَْحبَاِر في أُنَاٍس ُمْحِرِميَن ِمْن بَْيِت اْلَمْقِدِس بُِعْمَرٍة َحتهى إَِذا ُكنها 

ت بِِه ِرْجٌل ِمْن َجَراٍد فَأََخَذ َجَراَدتَْيِن فََملههَُما  بِبَْعِض الطهِريِق َوَكْعٌب َعلَى نَاٍر يَْصطَلِى َمره

ا قَِدْمنَا اْلَمِدينَةَ َدَخَل اْلقَْوُم َعلَى ُعَمَر رضي  َّللا َونَِسَى إِْحَراَمهُ ثُمه َذَكَر إِْحَراَمهُ فَأَلْقَاهَا فَلَمه

ةَ اْلَجَراَدتَْيِن َعلَى ُعَمَر فَقَاَل ُعَمُر رضي َّللا عنهعنه َوَدَخْلُت َمَعهُْم فَقَصه َكْعٌب قِ  َوَمْن   : صه

  : قَالَ   ؟ إِنه ِحْميََر تُِحبُّ اْلَجَراَد َما َجَعْلَت في نَْفِسكَ   : نََعْم قَالَ   : بَِذلَِك لََعلهَك يَا َكْعُب قَالَ 

أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر   . َجَراَدٍة اْجَعْل َما َجَعْلَت في نَْفِسكَ ِدْرهََمْيِن قَاَل بٍَخ ِدْرهََماِن َخْيٌر ِمْن ِمائَِة 

افِِعىُّ أَْخبََرنَا َسِعيٌد َعِن اْبِن جُ  بِيُع أَْخبََرنَا الشه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس أَْخبََرنَا الره َرْيٍج ْبُن اْلَحَسِن َحده

ِ قَالَ  ٍد يَقُولُ  قَاَل أَْخبََرنِى بَُكْيُر ْبُن َعْبِد َّللاه ُكْنت َجالًِسا ِعْنَد   : َسِمْعُت اْلقَاِسَم يَْعنِى اْبَن ُمَحمه

فِيهَا   : اْبِن َعبهاٍس رضي َّللا عنه فََسأَلَهُ َرُجٌل َعْن َجَراَدٍة قَتَلَهَا َوهَُو ُمْحِرٌم فَقَاَل اْبُن َعبهاسٍ 

افِِعىُّ قَْولُهُ َولَتَأُْخَذنه بِقَْبَضِة  قَْبَضةٌ ِمْن طََعاٍم َولَتَأُْخَذنه بِقَْبَضِة َجَراَداتٍ  َولَِكْن َولَوقَاَل الشه

ا َعلَْيَك بَْعَد أَ  ْن أَْعلَْمتَُك َجَراَداٍت أَْى إِنهَما فِيهَا اْلقَيَِّمةُ َوقَْولُهُ َولَْو يَقُوُل تَْحتَاطُ فَتُْخِرُج أَْكثََر ِممه

ا َعلَْيكَ  بِيُع أَْخبََرنَا َوأَخْ   . أَنههُ أَْكثَُر ِممه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس أَْخبََرنَا الره بََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن َحده

افِِعىُّ أَْخبََرنَا َسِعيٌد َعِن اْبِن ُجَرْيٍج قَاَل َسِمْعُت َعطَاًء يَقُولُ  ُسئَِل اْبُن َعبهاٍس َعْن َصْيِد   : الشه

ا قُْلُت لَهُ أَْو َرُجٌل ِمَن اْلقَْوِم فَإِنه قَْوَمَك   : الَ َونَهَى َعْنهُ قَالَ   : اْلَجَراِد في اْلَحَرِم فَقَالَ  إِمه

افِِعىُّ أَْخبََرنَا قَاَل   . الَ يَْعلَُمونَ   : يَأُْخُذونَهُ َوهُْم ُمْحتَبُوَن في اْلَمْسِجِد فَقَالَ  قَاَل َوأَْخبََرنَا الشه
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افِِعىُّ أَْخبَ    : َرنَا ُمْسلٌِم َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعطَاٍء َعِن اْبِن َعبهاٍس ِمْثلَهُ إاِله أَنههُ قَالَ َوأَْخبََرنَا الشه

افِِعىُّ   . ُمْنَحنُونَ     . َوُمْسلٌِم أَْصَوبُهَُما َرَوى اْلُحفهاظُ َعِن اْبِن ُجَرْيٍج ُمْنَحنُونَ   : قَاَل الشه

  ِمْن َصْيِد اْلبَْحرِ  َما َجاَء في َكْوِن اْلَجَرادِ   : باب

ُد بْ  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ُد ْبُن بَْكٍر َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه ُن ِعيَسى أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ

اٌد َعْن َمْيُموِن ْبِن َجابَاَن َعْن أَبِى َرافٍِع َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ َعِن ال ثَنَا َحمه نبي صلى َّللا عليه َحده

أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن ْبُن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد   . اْلَجَراُد ِمْن َصْيِد اْلبَْحرِ   : وسلم قَالَ 

ثَنَا َعْبُد اْلَواِرِث َعْن َحبِيٍب اْلُمَعلِّمِ  ٌد َحده ثَنَا ُمَسده ثَنَا ِزيَاُد ْبُن اْلَخلِيِل َحده ِم  َحده َعْن أَبِى اْلُمهَزِّ

ُجُل يَْضِرُب بَِسْوِطِه َوهَُو ُمْحِرٌم   : َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ قَالَ  أََصْبنَا َضْربًا ِمْن َجَراٍد فََكاَن الره

ْيِد إِنهَما هَُو ِمْن صَ   : إِنه هََذا الَ يَْصلُُح فَُذِكَر َذلَِك لِلنبي صلى َّللا عليه وسلم فَقَالَ   : فَقِيَل لَهُ 

   . َرَواهُ أَبُو َداُوَد َعْن ُمَسدهدٍ   . اْلبَْحرِ 

مِ  اُد ْبُن َسلََمةَ َعْن أَبِى اْلُمهَزِّ مِ   { ج }   . َوبَِمْعنَاهُ َرَواهُ َحمه يَِزيُد ْبُن ُسْفيَاَن َضِعيٌف   : َوأَبُو اْلُمهَزِّ

ُ أَْعلَمُ     . َوَمْيُموُن ْبُن َجابَاَن َغْيُر َمْعُروٍف فَاّلِله

اِد ْبِن َسلََمةَ َعْن َمْيُموٍن َعْن أَبِى َرافٍِع َعْن َكْعٍب ِمْن قَْولِهِ     . َوقَْد قِيَل َعْن َحمه

  بَْيِض النهَعاَمِة يُِصيبُهَا اْلُمْحِرمُ   : باب

افِِعىِّ هَْل تَْرِوى فِيهَا َشْيئًا َعالِيًا قَالَ  بِيُع قُْلُت لِلشه ا َشىْ   : قَاَل الره َما   : فَقُْلتُ   . ٌء يَْثبُُت ِمْثلُهُ فاَلَ أَمه

نَاِد أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم قَاَل في بَْيَضِة النهَعاَمِة   ؟ هُوَ  قَاَل أَْخبََرنِى الثِّقَةُ َعْن أَبِى الزِّ

أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن   . ُمْختَلٌَف فِيهِ  قُْلُت قَْد ُرِوَى هََذا َمْوُصوالً إاِله أَنههُ   . قِيَمتُهَا  : يُِصيبُهَا اْلُمْحِرمُ 

ثَنَ  اُز َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َعلِىٍّ اْلَخزه فهاُر َحده ا َعْبُد أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

ثَنَا اْلَولِيُد ْبُن ُمسْ  َمْشقِىُّ َحده ْحَمِن ْبُن إِْبَراِهيَم الدِّ ثَنَا اْبُن ُجَرْيٍج قَالَ الره أَْحَسُن َما َسِمْعُت   : لٍِم َحده

ِ صلى َّللا  نَاِد َعِن األَْعَرِج َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ أَنه َرُسوَل َّللاه في بَْيِض النهَعاِم َحِديُث أَبِى الزِّ

   . في ُكلِّ بَْيٍض ِصيَاُم يَْوٍم أَْو إِْطَعاُم ِمْسِكينٍ   : عليه وسلم قَالَ 

ْحَمِن َوَصْفَواُن ْبُن َصالٍِح َوَغْيُرهَُما َعِن اْلَولِيِد ْبِن ُمْسلٍِم  َوَكَذلَِك َرَواهُ ُسلَْيَماُن ْبُن َعْبِد الره

نَاِد َعِن األَْعَرِج َعْن أَبِى هَُرْيَرة َعِن النبي صلى َّللا عليه  َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن أَبِى الزِّ

   . وسلم

لَِمىُّ َوأَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحاِرِث اْلفَقِيهُ قَاالَ أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُعَمَر َوأَْخبََرنَا أَبُ  ْحَمِن السُّ و َعْبِد الره

ُد ْبُن إِْسَماِعيَل  ثَنَا ُمَحمه ِد ْبِن َحيهاَن النهْيَسابُوِرىُّ َحده ِ ْبُن ُمَحمه ثَنَا َعْبُد َّللاه اْلَحافِظُ َحده
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ةَ َعِن اْبِن ُجَرْيٍج أَْخبََرنِى ِزيَاُد ْبُن َسْعٍد  اإِلْسَماِعيلِىُّ  ثَنَا أَبُو قُره ُد ْبُن يُوُسَف َحده ثَنَا ُمَحمه َحده

نَاِد َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعائَِشةَ  أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم َحَكَم في بَْيِض النهَعاِم   : َعْن أَبِى الزِّ

   . يَْوٍم لُِكلِّ بَْيَضةٍ  َكَسَرهُ َرُجٌل ُمْحِرٌم ِصيَامُ 

ةَ  ْيُخ هََكَذا َرَواهُ أَبُو قُره ُموَسى ْبُن طَاِرٍق َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َوَرَواهُ أَبُو َعاِصٍم َوِهَشاُم   : قَاَل الشه

اٍد َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن ِزيَاِد ْبِن َسْعٍد عَ  نَاِد ْبُن ُسلَْيَماَن َوَعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن أَبِى َروه ْن أَبِى الزِّ

ِجْستَانِىُّ َوَغْيُرهُ ِمَن اْلُحفهاِظ َوُرِوَى  ِحيُح قَالَهُ أَبُو َداُوَد السِّ َعْن َرُجٍل َعْن َعائَِشةَ َوهَُو الصه

ُد ْبُن ُموَسى ْبِن اْلفَْضلِ   . في َذلَِك ِمْن َوْجٍه آَخرَ  ُد ْبُن ُموَسى أَْخبََرنَا ُمَحمه  أَْخبََرنَا ُمَحمه

ثَنَا أَبُو أَُسامَ  ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن َعلِىِّ ْبِن َعفهاَن َحده ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ َحده ْيَرفِىُّ َحده ةَ َعْن الصه

ثَهُْم َعْن َرُجٍل ِمَن  ةَ َحده اُق أَنه ُمَعاِويَةَ ْبَن قُره ثَنَا َمطٌَر الَوره َسِعيِد ْبِن أَبِى َعُروبَةَ َحده

ُجُل إِلَى َعلِىٍّ رضي َّللا   : ْنَصارِ األَ  أَنه َرُجالً ُمْحِرًما أَْوطَأَ َراِحلَتَهُ أُْدِحىه نََعاٍم فَاْنطَلََق الره

فَاْنطَلََق   . َعلَْيَك في ُكلِّ بَْيَضٍة ِضَراُب نَاقٍَة أَْو َجنِيُن نَاقَةٍ   : عنه فََسأَلَهُ َعْن َذلَِك فَقَاَل َعلِىٌّ 

ُجُل إِ  ِ الره ِ صلى َّللا عليه وسلم ) لَى نَبِىِّ َّللاه قَْد قَاَل َعلِىٌّ  )   : فَأَْخبََرهُ َما قَاَل َعلِىٌّ فَقَاَل نَبِىُّ َّللاه

ْخَصِة َعلَْيَك في ُكلِّ بَْيَضٍة ِصيَاُم يَْوٍم أَْو إِْطَعاُم ِمْسِكينٍ  َوأَْخبََرنَا   . َما تَْسَمُع َولَِكْن هَلُمه إِلَى الرُّ

ثَنَا يَْحيَى ْبُن أَ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس َحده ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َحده أَبِى بُو َعْبِد َّللاه

ْن ُسئَِل َسِعيٌد َعْن بَْيِض النهَعاِم يُِصيبُهُ اْلُمْحِرُم فَأَْخبََرنَا عَ   : طَالٍِب أَْخبََرنَا َعْبُد اْلَوههاِب قَالَ 

   . َمطٍَر فََذَكَرهُ بَِمْعنَاهُ هََذا هَُو اْلَمْحفُوظُ 

ْحَمِن ْبِن أَبِى لَْيلَى َعْن َعلِىٍّ َوُرِوَى ِمْن َوْجٍه  ةَ َعْن َعْبِد الره َوقِيَل فِيِه َعْن ُمَعاِويَةَ ْبِن قُره

ْحَمنِ   . آَخرَ  ُد ْبُن اْلُحَسْينِ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد الره لَِمىُّ َوأَبُو بَْكرٍ  ُمَحمه ِد ْبِن   : السُّ أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه

ُد بْ  ثَنَا ُمَحمه ُن اْلقَاِسِم أَْحَمَد ْبِن اْلَحاِرِث األَْصبَهَانِىُّ اْلفَقِيهُ قَاالَ أَْخبََرنَا َلِىُّ ْبُن ُعَمَر اْلَحافِظُ َحده

ثَنَا َعبهاُد ْبُن يَْعقُوَب َحده  ِ ْبِن ْبِن َزَكِريها َحده ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن أَبِى يَْحيَى َعْن ُحَسْيِن ْبِن َعْبِد َّللاه

ِ ْبِن َعبهاٍس َعْن ِعْكِرَمةَ َعِن اْبِن َعبهاٍس َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ رضي َّللا عنه أَنه   : ُعبَْيِد َّللاه

   . ِرٌم بِقَْدِر ثََمنِهِ النبي صلى َّللا عليه وسلم قََضى في بَْيِض نََعاٍم أََصابَهُ ُمحْ 

   . َوَرَواهُ ُموَسى ْبُن َداُوَد َعْن إِْبَراِهيَم َوقَاَل بِقِيَمتِهِ 

ِم َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم َوُرِوَى في  َوُرِوَى َذلَِك َعْن أَبِى اْلُمهَزِّ

َحابَِة رضي َّللا عنهمْ  أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ   . أَْجَمِعينَ  َذلَِك َعْن َجَماَعٍة ِمَن الصه

افِِعىُّ أَْخبََرنَا َسِعيُد ْبُن سَ  بِيُع أَْخبََرنَا الشه ثَنَا الره ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ َحده الٍِم َعْن اْلِحيِرىُّ َحده

 ِ  ْبِن اْلُحَصْيِن َعْن أَبِى ُموَسى األَْشَعِرىِّ رضي َّللا َسِعيِد ْبِن بَِشيٍر َعْن قَتَاَدةَ َعْن َعْبِد َّللاه

َوبِإِْسنَاِدِه قَاَل   . َصْوُم يَْوٍم أَْو إِْطَعاُم ِمْسِكينٍ   : عنه أَنههُ قَاَل في بَْيَضِة النهَعاَمِة يُِصيبُهَا اْلُمْحِرمُ 

افِِعىُّ َوبِإِْسنَاِدِه قَاَل أَْخبََرنَا افِِعىُّ أَْخبََرنَا َسِعيٌد َعْن َسِعيِد ْبِن بَِشيٍر َعْن قَتَاَدةَ  أَْخبََرنَا الشه الشه

ِ ْبِن َمْسُعوٍد بِِمْثلِهِ  ثَنَا أَبُو   . َعْن أَبِى ُعبَْيَدةَ َعْن َعْبِد َّللاه ِ اْلَحافِظُ َحده َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَ   : اْلَعبهاسِ  ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ثَنَا ُمَحمه ثَنَا أَبُو َخْيثََمةَ َحده ثَنَا أَبُو النهْضِر َحده نَا اْلَحَسُن ْبُن ُمْكَرٍم َحده
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ِ في بَْيِض النهَعاِم يُِصيبُهُ اْلُمْحِرُم قَاَل فِيِه ثََمنُهُ أَْو قَالَ   ُخَصْيٌف َعْن أَبِى ُعبَْيَدةَ َعْن َعْبِد َّللاه

ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن َعلِىِّ ْبِن أَْخبََرنَا أَبُو َسعِ   . قِيَمتُهُ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ َحده يِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو َحده

ثَنَا أَبُو أَُساَمةَ َعْن َعْبِد اْلَملِِك َعْن َعطَاٍء َعِن اْبِن َعبهاسٍ  أَنههُ َجَعَل في ُكلِّ بَْيَضتَْيِن   : َعفهاَن َحده

   . َرِم ِدْرهًَماِمْن بَْيِض َحَماِم اْلحَ 

افِِعىُّ َعْن َسِعيٍد َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعطَاٍء ِمْن قَْولِِه ثُمه قَالَ  أَُرى َعطَاًء أََراَد   : َوَرَواهُ الشه

ثَنَا أَبُو اْلَعبه   . بِقَْولِِه هََذا اْلقِيَمةَ يَْوَم قَالَهُ  اِس األََصمُّ أَْخبََرنَا أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو َحده

افِِعىُّ ِحَكايَةً َعْن هَُشْيٍم َعْن َمْنُصوٍر َعِن اْلَحَسِن َعْن َعلِىٍّ فِيَمْن أََصاَب  بِيُع قَاَل قَاَل الشه الره

فَإِنه ِمَن اْلبَْيِض   : فَإِْن أَْزلَقَْت ِمْنهُنه نَاقَةٌ قَالَ   : يَْضِرُب بِقَْدِرِهنه نُوقًا قِيَل لَهُ   : بَْيَض نََعاٍم قَالَ 

   . َما يَُكوُن َماِرقًا

افِِعىُّ    . يَْغَرُم ثََمنَهُ   : لَْسنَا َوالَ إِيهاهُْم يَْعنِى اْلِعَراقِيِّيَن َوالَ أََحٌد َعلِْمنَاهُ يَأُْخُذ بِهََذا يَقُولُ   : قَاَل الشه

افِِعىُّ في ِكتَاِب اْلَمنَاِسِك َرَوْوا هََذا َعْن َعلِىٍّ ِمْن َوْجٍه الَ يُْثبُِت أَْهُل اْلِعْلِم بِاْلَحِديِث  قَاَل الشه

ا يَْجِزيِه ِمْثلَهُ َولَِذلَِك تََرْكنَاهُ بِأَنه َمْن َوَجَب َعلَْيِه َشْىٌء لَْم يَْجِزِه بُِمَغيهٍب يَُكوُن َوالَ يَُكوُن َوإِنهمَ 

   . بِقَائِمٍ 

ْيخُ  ةَ ُمْنقَِطٌع َوقَْد لَْيَس فِيَما أَوْ   : قَاَل الشه َرَدهُ َسَماُع اْلَحَسِن ِمْن َعلِىٍّ َوَحِديُث ُمَعاِويَةَ ْبِن قُره

ُرِوَى فِيِه أَنه َذلَِك َكاَن َعلَى َعْهِد النبي صلى َّللا عليه وسلم َوأَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم 

   . َرده َسائِلَهُ إِلَى ِصيَاِم يَْوٍم أَْو إِْطَعاِم ِمْسِكينٍ 

  َما لِْلُمْحِرِم قَْتلُهُ ِمْن َصْيِد الْبَْحرِ   : باب

ُ تََعالَى  َم َعلَْيُكْم َصْيُد اْلبِرِّ  ) قَاَل َّللاه يهاَرِة َوُحرِّ أُِحله لَُكْم َصْيُد اْلبَْحِر َوطََعاُمهُ َمتَاًعا لَُكْم َولِلسه

   .  ( َما ُدْمتُْم ُحُرًما

 ِ ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ   :  اْلَحافِظُ َوأَبُو بَْكرٍ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه   : أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى قَاالَ َحده

ثَنَا ُعَمُر ْبُن َحبِيٍب َعِن التهْيِمىِّ َعْن أَبِى  ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن َمْرُزوٍق َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ِ   . طََعاُمهُ َما قََذفَ   : قَالَ   ( َصْيُد اْلبَْحِر َوطََعاُمهُ  ) اٍس ِمْجلٍَز َعِن اْبِن َعبه  َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا َرْوٌح َعِن اْبِن ُجَرْيٍج قَاَل قُْلتُ  ثَنَا إِْبَراِهيُم َحده ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس َحده   : لَِعطَاءٍ  َوأَبُو بَْكٍر قَاالَ َحده

ْيِل أََصْيُد بَْحٍر هَُو أََرأَيْ  هََذا َعْذٌب فَُراٌت  ) نََعْم ثُمه تاَلَ َعلَىه   : قَالَ   ؟ َت َصْيَد األَْنهَاِر َوقاِلَِت السه

ُد بْ   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   ( َسائٌِغ َشَرابُهُ َوهََذا ِمْلٌح أَُجاٌج َوِمْن ُكلٍّ تَأُْكلُوَن لَْحًما طَِري ًا ُن ُمَحمه

ثَنَا عَ  لِىُّ أَبِى اْلَمْعُروِف اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا بِْشُر ْبُن أَْحَمَد أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن نَْصٍر َحده

ثَنَا يَْحيَى ْبُن َزَكِريها ْبِن أَبِى َزائَِدةَ أَْخبََرنَا اْبُن ُجَرْيٍج قَالَ  اٌء َعْن ُسئَِل َعطَ   : ْبُن اْلَمِدينِىِّ َحده

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n101&p1#TOP
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نََعْم َوِدْدُت أَنه ِعْنَدنَا ِمْنهَا   : قَالَ   ؟ َوِهَى بِْرَكةٌ َعِظيَمةٌ في اْلَحَرِم أَيَُصادُ   : بِْرَكِة اْلقَْسِرىِّ قَالَ 

   . اآلنَ 

ثَنَا َسْعَداُن بْ  فهاُر َحده ثَنَا ُمَعاٌذ أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل الصه ُن نَْصٍر َحده

ثَنَا األَْشَعُث َعِن اْلَحَسنِ  أَنههُ َكاَن الَ يََرى بَأًْسا أَْن يَْذبََح اْلُمْحِرُم َما لَْو تََرَك لَْم يَِطْر ِمْثَل   : َحده

َجاَجِة َويَْكَرهُ أَْن يَْذبََح َما لَْو تُِرَك طَاَر ِمْثَل اْلَحَماِم وَ     . أَْشبَاِههِ اْلبَطهِة َوالده

  َما لِْلُمْحِرِم قَْتلُهُ ِمْن َدَوابِّ اْلبِرِّ في اْلِحلِّ َواْلَحَرمِ   : باب

 ِ ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا أَبُو طَاِهرٍ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه فهاُر َحده ِ الصه ُد ْبُن َعْبِد َّللاه   : ُمَحمه

ثَنَا َحْرَملَةُ أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى َمْخَرَمةُ ْبُن َسْهُل بْ  اِهُد َحده َخاِن الزه ِ ْبِن اْلفَرُّ ُن َعْبِد َّللاه

ٍد يَقُوُل َسِمعْ  ِ ْبَن ِمْقَسٍم يَقُوُل َسِمْعُت اْلقَاِسَم ْبَن ُمَحمه ُت بَُكْيٍر َعْن أَبِيِه قَاَل َسِمْعُت ُعبَْيَد َّللاه

  : َشةَ َزْوَج النبي صلى َّللا عليه وسلم تَقُوُل َسِمْعُت النبي صلى َّللا عليه وسلم يَقُولُ َعائِ 

   . أَْربٌَع ُكلُّهُنه فََواِسُق يُْقتَْلَن في اْلِحلِّ َواْلَحَرِم اْلِحَدأَةُ َواْلُغَراُب َواْلفَأَْرةُ َواْلَكْلُب اْلَعقُورُ 

ِحيِح َعنْ  هَاُروَن ْبِن َسِعيٍد َوَغْيِرِه َعِن اْبِن َوْهٍب َوَزاَد قَاَل فَقُْلُت  َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

أَْخبََرنَا اْلقَاِضى أَبُو اْلهَْيثَِم أَْخبََرنَا اْلقَاِضى أَبُو   . تُْقتَُل بُِصْغِرهَا  : أَفََرأَْيَت اْلَحيهةَ قَالَ   : لِْلقَاِسمِ 

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ ُعْتبَةُ ْبُن َخْيثََمةَ وَ   : اْلهَْيثَمِ  ِ اْلَحافِظُ قَاالَ َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب   : أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ِ ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنَا يُونُُس ْبُن يَِزيَد َعنِ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاه  اْبِن أَْخبََرنَا ُمَحمه

ِ صلى َّللا  ِشهَاٍب َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ  بَْيِر َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها قَالَْت قَاَل َرُسوُل َّللاه الزُّ

َخْمٌس ِمَن الدهَوابِّ ُكلُّهَا فَاِسٌق يُْقتَْلَن في اْلَحَرِم اْلُغَراُب َواْلِحَدأَةُ َواْلَكْلُب اْلَعقُوُر  )   : عليه وسلم

   . َواْلَعْقَرُب واْلفَأَْرةُ 

ِحيِح َعْن يَْحيَى ْبِن ُسلَْيَماَن وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن أَبِى الطهاِهِر َوَحْرَملَةَ َرَواهُ اْلبُخَ  اِريُّ فِي الصه

ثَنَا أَبُو بَْكرٍ   . ُكلُّهُْم َعِن اْبِن َوْهبٍ  ِ   : َحده ُ أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن فُوَرَك َرِحَمهُ َّللاه ُمَحمه

ثَنَا ُشْعبَةُ َعْن قَتَاَدةَ َعْن َسِعيِد ْبِن ْبُن َجْعفَ  ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ثَنَا يُونُُس ْبُن َحبِيٍب َحده ٍر َحده

َخْمٌس فََواِسُق   : اْلُمَسيهِب َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم قَالَ 

أَْخَرَجهُ   . ةُ َوالَْعْقَرُب َواْلِحَدأَةُ َواْلَكْلُب اْلَعقُوُر َواْلُغَراُب األَْبقَعُ يُْقتَْلَن في اْلِحلِّ َواْلَحَرِم اْلفَأْرَ 

  . اْلَحيهةُ بََدَل اْلَعْقَرُب َوَكأَنه ُشْعبَةَ َكاَن َشكه في َذلِكَ   : ُمْسلٌِم ِمْن َحِديِث ُغْنَدٍر َعْن ُشْعبَةَ َوقَالَ 

   . قَدْ فَقَْد أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد فَ 

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن َمْرُزوٍق   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنَا ُشْعبَةُ فََذَكَرهُ بِإِْسنَاِدِه إاِله أَنههُ قَالَ  ثَنَا أَبُو َعاِمٍر َحده ْلَن في اْلِحلِّ َواْلَحَرِم اْلَحيهةُ َخْمٌس يُْقتَ   : َحده

َوايَاِت   . أَِو اْلَعْقَربُ  ثُمه َذَكَر اْلبَاقَِى َوَكأَنه ِرَوايَةَ أَبِى َداُوَد الطهيَالِِسىِّ أََصحُّ لُِمَوافَقَتِهَا َسائَِر الرِّ

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n101&p1#TOP
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ْئِب ُمْرَسالً َوَذلَِك يَِرُد إِْن َشاَء  َعْن َعائَِشةَ َواْبِن اْلُمَسيهِب إِنهَما ُرِوَى اْلَحِديُث في اْلَحيهةِ  َوالذِّ

 ُ    . َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ في آَخِريَن قَالُوا َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

افِِعىُّ أَْخبَ  بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه ِ أَْخبََرنَا يَْحيَى ْبُن الره َرنَا َمالٌِك َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا يَْحيَى ْبُن يَْحيَى قَاَل قََرْأُت َعلَى َمالٍِك  ُد ْبُن َعْبِد السهالَِم َحده ثَنَا ُمَحمه َمْنُصوٍر اْلقَاِضى َحده

ِ صلى  َخْمٌس ِمَن الدهَوابِّ لَْيَس   : َّللا عليه وسلم قَالَ َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمَر أَنه َرُسوَل َّللاه

   . َعلَى اْلُمْحِرِم في قَْتلِِهنه ُجنَاٌح اْلُغَراُب َواْلِحَدأَةُ َواْلَعْقَرُب َواْلفَأَْرةُ َواْلَكْلُب الََعقُورُ 

ِ ْبِن يُوُسَف َعْن َمالِ  ِحيِح َعْن َعْبِد َّللاه ٍك وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن يَْحيَى ْبِن َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَنَ   . يَْحيَى ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر َحده ا أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد َحده

اٌد َعْن أَيُّوَب َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمرَ  ثَنَا َحمه ٌد َحده أَنه َرُجالً َسأََل النبي صلى َّللا عليه   : ُمَسده

  . اْلفَأَْرةُ َواْلَعْقَرُب َواْلُغَراُب َواْلِحَدأَةُ َواْلَكْلُب اْلَعقُورُ   : قَالَ   ؟ وسلم َما يَْقتُُل اْلُمْحِرُم ِمَن الدهَوابِّ 

   . اْلَحيهةُ الَ يُْختَلَُف فِيهَا  : اْلَحيهةُ قَالَ   : قُْلُت لِنَافِعٍ 

ادٍ  ِحيِح َعْن أَبِى َكاِمٍل َعْن َحمه دٍ   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه ِ ْبُن يُوُسَف   : أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه َعْبُد َّللاه

ِمىُّ   : األَْصبَهَانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيدٍ  ثَنَا َسْعَداُن ْبُن نَْصٍر اْلُمَخرِّ ِد ْبِن ِزيَاٍد َحده  أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه

ِ ْبِن ُعَمَر َعْن أَبِيِه َعِن النبي  ْهِرىِّ َعْن َسالِِم ْبِن َعْبِد َّللاه ثَنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ َعِن الزُّ َحده

َخْمٌس ِمَن الدهَوابِّ الَ ُجنَاَح َعلَى َمْن قَتَلَهُنه في اْلِحلِّ َواْلَحَرِم   : صلى َّللا عليه وسلم أَنههُ قَالَ 

   . َواْلفَأَْرةُ َواْلَكْلُب اْلَعقُوُر َواْلِحَدأَةُ َواْلَعْقَربُ اْلُغَراُب 

ِحيِح َعْن ُزهَيِْر ْبِن َحْرٍب َواْبِن أَبِى ُعَمَر َعْن ُسْفيَانَ  َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبنُ   : َّللاه ثَنَا  ُمَحمه َغانِىُّ َحده ُد ْبُن إِْسَحاَق الصه ثَنَا ُمَحمه يَْعقُوَب َحده

يْ  ِ الشه ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ َحده بَانِىُّ أَْصبَُغ ْبُن اْلفََرِج أَْخبََرنِى اْبُن َوْهٍب ح َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا َحرْ  ٍد َحده ثَنَا تَِميُم ْبُن ُمَحمه ِ ْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى يُونُُس َعِن َحده َملَةُ ْبُن يَْحيَى أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه

ِ ْبَن ُعَمَر قَاَل قَالَْت َحْفَصةُ َزْوُج النبي صلى ِ أَنه َعْبَد َّللاه ْهِرىِّ أَْخبََرنِى َسالُِم ْبُن َعْبِد َّللاه  الزُّ

َخْمٌس ِمَن الدهَوابِّ ُكلُّهُنه فََواِسُق الَ   : الَ َّللا عليه وسلم َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم قَ 

لَْفظُ َحِديِث َحْرَملَةَ   . ُجنَاَح َعلَى َمْن قَتَلَهُنه اْلَعْقَرُب َواْلُغَراُب َواْلِحَدأَةُ َواْلفَأَْرةُ َواْلَكْلُب اْلَعقُورُ 

ِ صلى َّللا عليه وس َخْمٌس ِمَن الدهَوابِّ الَ َحَرَج َعلَى  )   : لمَوفِى ِرَوايَِة أَْصبََغ قَاَل َرُسوُل َّللاه

   . ثُمه َذَكَرهُنه   . َمْن قَتَلَهُنه 

ِحيِح َعْن أَْصبََغ وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن َحْرَملَةَ     . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه
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ِد ْبِن بِْشَراَن بِبَ   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْينِ  ٍد   : ْغَداَد أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ثَنَا يَْحيَى ْبُن أَيُّوَب َعِن اْبِن َعجْ  ثَنَا اْبُن أَبِى َمْريََم َحده ثَنَا هَاِشُم ْبُن يُونَُس َحده الََن اْلِمْصِرىُّ َحده

وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه  ثَنَا َعلِىُّ ْبُن بَْحٍر َوأَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ُد ْبُن بَْكٍر َحده

ُد ْبُن َعْجالََن َعِن اْلقَْعقَاِع ْبِن َحِكيٍم َعْن أَبِى َصالٍِح عَ  ثَنِى ُمَحمه ثَنَا َحاتُِم ْبُن إِْسَماِعيَل َحده ْن َحده

ِ صلى َّللا عليه وسل اْلَحيهةُ   : َخْمٌس قَْتلُهُنه َحالٌَل في اْلَحَرمِ   : م قَالَ أَبِى هَُرْيَرةَ أَنه َرُسوَل َّللاه

ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن ُعَمَر   : أَْخبََرنَا أَبُو نَْصرٍ   . َواْلَعْقَرُب َواْلِحَدأَةُ َواْلفَأَْرةُ َواْلَكْلُب اْلَعقُورُ 

ُد ْبُن إِْبرَ   : ْبِن قَتَاَدةَ َوأَبُو بَْكرٍ  اِهيَم اْلفَاِرِسىُّ قَِراَءةً َعلَْيِهَما بُِخْسَرْوِجْرَد قَاالَ أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه

ثَنَا يَْحيَى ْبُن يَْحيَى أَْخبََرنَا هَُشْيٌم عَ  ْهلِىُّ َحده ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن َعلِىٍّ الذُّ ْن َعْمِرو ْبُن َمطٍَر َحده

ِ يَِزيَد ْبِن أَبِى ِزيَاٍد َعْن َعْبِد الره  ْحَمِن ْبِن أَبِى نُْعٍم َعْن أَبِى َسِعيٍد اْلُخْدِرىِّ قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه

يَْقتُُل اْلُمْحِرُم اْلَحيهةَ َواْلَعْقَرَب َويَْرِمى اْلُغَراَب َوالَ يَْقتُلُهُ َويَْقتُُل اْلَكْلَب  )   : صلى َّللا عليه وسلم

بَُع اْلَعاِدىاْلَعقُوَر َواْلفَُوْيِسقَةَ َواْلِحَدأَ  يِر َعْن أَْحَمَد ْبِن   . ةَ َوالسه َرَواهُ أَبُو َداُوَد في ِكتَاِب السِّ

ثَنَا يَِزيُد ْبُن أَبِى ِزيَاٍد فََذَكَرهُ     . َحْنبٍَل َعْن هَُشْيٍم َحده

ثَنَا َمالُِك ْبُن َعلِىُّ ْبُن مُ   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ٍد اْلِمْصِرىُّ َحده َحمه

اُج ْبُن أَْرطَاةَ َعْن َوبََرةَ قَاَل َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر  ثَنَا يَِزيُد ْبُن هَاُروَن أَْخبََرنَا اْلَحجه يَْحيَى َحده

ْئِب َواْلفَأَْرِة وَ   : يَقُولُ  ِ صلى َّللا عليه وسلم بِقَْتِل الذِّ َواْلَحيهةُ   : اْلِحَدأَِة فَقِيَل لَهُ أََمَر َرُسوُل َّللاه

اُج ْبُن   { ج }   . قَْد َكاَن يُقَاُل َذلَِك قَاَل يَِزيُد ْبُن هَاُروَن يَْعنِى اْلُمْحِرمَ   : َواْلَعْقَرُب فَقَالَ  اْلَحجه

ينَاهُ ِمْن   . أَْرطَاةَ الَ يُْحتَجُّ بِهِ  ينَاهُ ِمْن َحِديِث َوقَْد ُروِّ    . َحِديِث اْبِن اْلُمَسيهِب ُمْرَسالً َجيًِّداَوقَْد ُروِّ

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ِ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا ُمَحمه ُمَحمه

يَى ْبُن أَيُّوَب َويَِزيُد ْبُن ِعيَاٍض َوَحْفُص ْبُن ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى يَحْ 

 ِ ْحَمِن ْبَن َحْرَملَةَ األَْسلَِمىه أَْخبََرهُْم َعْن َسِعيِد ْبِن الُْمَسيهِب أَنه َرُسوَل َّللاه  َمْيَسَرةَ أَنه َعْبَد الره

ئْ   : صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  قَاَل َوأَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب قَاَل َوأَْخبََرنَا   . بَ يَْقتُُل اْلُمْحِرُم اْلَحيهةَ َوالذِّ

ِ ْبِن  بَْيِر َعْن ُمَجاِهٍد َعْن أَبِى ُعبَْيَدةَ َعْن َعْبِد َّللاه اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى اْبُن ُجَرْيٍج َعْن أَبِى الزُّ

ِ صلى َّللا عليه وسلم ِمْثلَهُ في اْلَحيهةِ     . َمْسُعوٍد َعْن َرُسوِل َّللاه

 ِ ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َسْهٍل   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنَا األَْعَمُش َعْن إِْبَراِهيَم َعِن األَسْ  ثَنَا َحْفُص ْبُن ِغيَاٍث َحده ثَنَا َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد َحده َوِد َعْن َحده

ِ قَالَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم بِِمنًى فََوثَبَْت َعلَْينَا َحيهةٌ فَقَاَل َرُسوُل   : َعْبِد َّللاه ُكنها َمَع َرُسوِل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم ِ صلى َّللا عليه   . اْقتُلُوهَا )   : َّللاه فَاْبتََدْرنَاهَا فََسبَقَْتنَا فَقَاَل َرُسوُل َّللاه

هَا )   : موسل ُكْم َكَما ُوقِيتُْم َشره ِحيِح َعْن ُعَمَر ْبِن   . ُوقِيَْت َشره َرَواهُ اْلبَُخاِرىُّ َوُمْسلٌِم في الصه

َوَرَواهُ أَبُو ُكَرْيٍب َعْن َوَرَواهُ أَبُو ُكَرْيٍب َعْن َحْفِص ْبِن ِغيَاٍث بِهََذا اإِلْسنَاِد   . َحْفٍص َعْن أَبِيهِ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم أََمَر ُمْحِرًما بِقَْتِل َحيهٍة بِِمنًى أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعْبِد   : ُمْختََصًرا أَنه َرُسوَل َّللاه

ثَنَا أَبُو ُكَريْ  ُد ْبُن إِْسَحاَق َحده ثَنَا ُمَحمه ِ ْبُن يَْعقُوَب َحده ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه    . بٍ َّللاه
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ِحيِح َعْن أَبِى ُكَرْيبٍ َرَواهُ ُمسْ  َعلِىُّ بُْن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . لٌِم في الصه

ثَنَا اْبُن أَبِى أَُوْيٍس َعْن َمالٍِك َعِن ا ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن إِْسَحاَق َحده ْبِن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ ِشهَاٍب َعْن ُعرْ  بَْيِر َعْن َعائَِشةَ أَنه َرُسوَل َّللاه اْلَوَزُغ   : َوةَ ْبِن الزُّ

   . َولَْم أَْسَمْعهُ أََمَر بِقَْتلِهِ   . فَُوْيِسقٌ 

ِحيِح َعْن إِْسَماِعيَل ْبِن أَبِى أَُوْيٍس َوأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن حَ  ِديِث يُونَُس َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ِد أَْخبََرنَا ِهالَُل ْبُن   . َعِن اْبِن ِشهَاٍب َوقَْد َسِمَعهُ َغْيُرهَا يَأُْمُر بِقَْتلِهِ  أَْخبََرنَا ِهالَُل ْبُن ُمَحمه

ثَنَا ُزهَْيُر ْبُن مُ  ِد ْبِن َجْعفٍَر أَْخبََرنَا اْلُحَسْيُن ْبُن يَْحيَى ْبِن َعيهاٍش اْلقَطهاُن َحده ثَنَا ُمَحمه ٍد َحده َحمه

ثَنَا أَحْ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو اْلفَْضِل ْبُن إِْبَراِهيَم َحده اِق وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه زه َمُد ْبُن َعْبُد الره

اِق أَْخبََرنَا َمْعَمٌر عَ  زه ثَنَا إِْسَحاُق ْبُن إِْبَراِهيَم أَْخبََرنَا َعْبُد الره ْهِرىِّ َعْن َعاِمِر َسلََمةَ َحده ِن الزُّ

اهُ   : ْبِن َسْعِد ْبِن أَبِى َوقهاٍص َعْن أَبِيِه قَالَ  أََمَر النبي صلى َّللا عليه وسلم بِقَْتِل اْلَوَزِغ َوَسمه

   . لَْفظُهَُما َسَواءٌ   . فَُوْيِسقًا

ِحيِح َعْن إِْسَحاَق ْبِن إِْبَراِهيمَ  وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا أَْخبَ   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه َرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ

ِ هَُو ا ثَنَا ُعبَْيُد َّللاه اِزىُّ َحده ْبُن اْلُحَسْيُن ْبُن اْلَحَسِن ْبِن أَيُّوَب الطُّوِسىُّ أَْخبََرنَا أَبُو َحاتٍِم الره

َشْيبَةَ َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيهِب َعْن أُمِّ ُموَسى أَْخبََرنَا اْبُن ُجَرْيٍج َعْن َعْبِد اْلَحِميِد ْبِن ُجبَْيِر ْبِن 

ِ صلى َّللا عليه وسلم أََمَر بِقَْتِل األَْوَزاغِ   : َشِريٍك رضي َّللا عنها أَْخَرَجهُ   . أَنه َرُسوَل َّللاه

ِ َوأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن أَْوُجٍه َعِن اْبِن ُجَريْ     . جٍ اْلبَُخاِرىُّ ِمْن َحِديِث ُعبَْيِد َّللاه

ثَنَا بِْشُر ْبُن ُموَسى ِد ْبِن َسْختَُوْيِه َحده ثَنِى َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا  أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه َحده

ثَنَا ُسْفيَاُن قَاَل َسِمْعُت َزْيَد ْبَن أَْسلَِم يَقُولُ  قَاَل   ؟ اْلَحيهةِ َوأَىُّ َكْلٍب أَْعقَُر ِمَن   : اْلُحَمْيِدىُّ َحده

َوأَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ َوأَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد   . ُكلُّ َشْىٍء يَْعقُِرَك فَهَُو اْلَعقُورُ   : اْلُحَمْيِدىُّ 

ُد ْبُن إِْبَراِهيَم حَ  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر قَاَل قَاَل اْلِمْهَرَجانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن َجْعفٍَر َحده ده

اْلَكْلُب اْلَعقُوُر الهِذى أُِمَر اْلُمْحِرُم بِقَْتلِِه إِنه ُكله َما َعقََر النهاَس َوَعَدا َعلَْيِهْم َوأََخافَهُْم   : َمالِكٌ 

ْئِب فَهَُو اْلَكْلُب اْلَعقُورُ  لَِمىُّ أَ   . ِمْثُل األََسِد َوالنهِمِر َواْلفَْهِد َوالذِّ ْحَمِن السُّ ْخبََرنَا أَبُو َعْبِد الره

ثَنَا أَبُو ُعبَْيٍد في قَْولِِه َوا ثَنَا َعلِىُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز َحده ْلَكْلُب أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن اْلَكاِرِزىُّ َحده

َمْعنَاهُ ُكلُّ َسبٍُع يَْعقُِر َولَْم يَُخصه بِِه   : اْلَعقُوُر قَاَل بَلََغنِى َعْن ُسْفيَاَن ْبِن ُعيَْينَةَ أَنههُ قَالَ 

بُِع َكْلٌب أاَلَ تََرى أَنههُْم يَْرُووَن   : قَاَل أَبُو ُعبَْيدٍ   { غ }   . اْلَكْلبَ  قَْد يَُجوُز في اْلَكالَِم أَْن يُقَاَل لِلسه

اللههُمه   : ى لِلنبي صلى َّللا عليه وسلم فَقَالَ في اْلَمَغاِزى أَنه ُعْتبَةَ ْبَن أَبِى لَهٍَب َكاَن َشِديَد األَذَ 

فََخَرَج ُعْتبَةُ إِلَى الشهاِم َمَع أَْصَحابِِه فَنََزَل َمْنِزالً فَطََرقَهُُم األََسُد   . َسلِّْط َعلَْيِه َكْلبًا ِمْن ِكالَبِكَ 

هَا هُنَا قَْد لَِزَمهُ اْسُم اْلَكْلِب قَاَل َوِمْن َذلَِك  فَتََخطهى إِلَْيِه ِمْن بَْيِن أَْصَحابِِه فَقَتَلَهُ فََصاَر األََسدُ 

فَهََذا اْسٌم ُمْشتَقٌّ ِمَن اْلَكْلِب ثُمه َدَخَل فِيِه َصْيُد   ( َوَما َعلهْمتُْم ِمَن اْلَجَواِرِح ُمَكلِّبِينَ  ) قَْولِِه تََعالَى 

ْقِر َواْلبَاِزى فَلِهََذا قِيَل لُِكلِّ  بَاِع َكْلٌب َعقُورٌ  اْلفَْهِد َوالصه    . َجاِرٍح أَْو َعاقٍِر ِمَن السِّ
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ينَا َعْن ُسَوْيِد ْبِن َغفَلَةَ قَالَ  أََمْرنَا ُعَمُر ْبُن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه أَْن نَْقتَُل اْلَحيهةَ   : َوُروِّ

ْنبُوَر َونَْحن ُمْحِرُمونَ  ا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن اْلفَْضِل أَْخبََرنَا َعْبُد َوأَْخبََرنَ   . َواْلَعْقَرَب َواْلفَأَْرةَ َوالزُّ

ُل َما رَ  ثَنَا ُسْفيَاُن قَاَل أَوه ثَنَا اْلُحَمْيِدىُّ َحده ثَنَا يَْعقُوُب ْبُن ُسْفيَاَن َحده ِ ْبُن َجْعفٍَر َحده أَْيَت َّللاه

ُث النهاَس َسِمْعتُهُ  ْهِرىه اْنتَهَْيُت إِلَْيِه َوهَُو يَُحدِّ ِ َعْن أَبِيِه  الزُّ يَقُوُل أَْخبََرنِى َسالُِم ْبُن َعْبِد َّللاه

ِهَى َعُدوٌّ فَاْقتُلُوهَا َحْيُث   : ُسئَِل ُعَمُر رضي َّللا عنه َعِن اْلَحيهِة يَْقتُلُهَا اْلُمْحِرُم قَالَ   : قَالَ 

ثَنَا أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن بِبَ   { ج }   . َوَجْدتُُموهَا اِك َحده ْغَداَد أَْخبََرنَا أَبُو َعْمِرو ْبُن السهمه

اُد ْبُن َزْيٍد َوَذَكُروا لَهُ قَْوَل إِْبَراِهيَم في  ثَنَا َحمه ثَنَا بِْشُر ْبُن ُموَسى َحده َحْنبَُل ْبُن إِْسَحاَق َحده

ادٌ  ا َكاَن بِاْلُكوفَِة َرُجٌل أَْوَحَش َرًدا لآِلثَاِر ِمْن مَ   : اْلفَأَْرِة َجَزاٌء إَِذا قَتَلَهَا اْلُمْحِرُم فَقَاَل َحمه

إِْبَراِهيَم َوَذلَِك لِقِلهِة َما َسِمَع ِمْن َحِديِث النبي صلى َّللا عليه وسلم َوالَ َكاَن َرُجٌل بِاْلُكوفَِة 

ْعبِىِّ َوَذلَِك لَِكْثَرِة  ثَنَا أَبُو َسْعدٍ   . َما َسِمعَ أَْحَسَن اتِّبَاًعا َوالَ أَْحَسَن اْقتَِداًء ِمَن الشه ثَنَا أَبُو   : َحده َحده

ِ ْبُن َوْهٍب يَْعنِ   : َسْعدٍ  ثَنَا َعْبُد َّللاه ٍد اْلَمالِينِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر اإِلْسَماِعيلِىُّ َحده ى أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه

ِد بْ  ِ ْبُن ُمَحمه ثَنَا ُعبَْيُد َّللاه ينََوِرىه َحده َد ْبَن الدِّ افِِعىه ُمَحمه ِن هَاُروَن اْلفِْريَابِىُّ قَاَل َسِمْعت الشه

ةَ يَقُولُ  ِ   : إِْدِريَس بَِمكه ِ َعزه َوَجله َوِمْن ُسنهِة َرُسوِل َّللاه َسلُونِى َما ِشْئتُْم أُِجْبُكْم ِمْن ِكتَاِب َّللاه

ُ   : صلى َّللا عليه وسلم قَاَل فَقُْلُت لَهُ  نََعْم   : قَالَ   ؟  َما تَقُوُل في اْلُمْحِرِم يَْقتُُل ُزْنبُوًراأَْصلََحَك َّللاه

ُ تََعالَى  ِحيِم قَاَل َّللاه ْحَمِن الره ِ الره ُسوُل فَُخُذوهُ َوَما نَهَاُكْم َعْنهُ فَاْنتَهُوا ) بِْسِم َّللاه   ( َما آتَاُكُم الره

ثَنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ َعْن َعْبدِ  ِ  َحده الَْملِِك ْبِن ُعَمْيٍر َعْن ِرْبِعىٍّ َعْن ُحَذْيفَةَ قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه

ثَنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ   . اْقتَُدوا بِاللهَذْيِن ِمْن بَْعِدى أَبِى بَْكٍر َوُعَمرَ  )   : صلى َّللا عليه وسلم َوَحده

ثَنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ َعْن مِ  ْسَعٍر َعْن قَْيِس ْبِن ُمْسلٍِم َعْن طَاِرِق بِْن ِشهَاٍب َعْن ُعَمَر ْبِن َوَحده

ْنبُورِ   : اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه    . أَنههُ أََمَر اْلُمْحِرَم بِقَْتِل الزُّ

  الَ يُْفَدى اْلُمْحِرِم إاِله َما يُْؤَكُل لَْحُمهُ   : باب

َم َعلَْيِهْم في اإِلْحَراِم بِقَْولِِه  اْستِْدالاَلً بَِما َمَضى َوبِأَنههُ  َم َعلَْيُكْم َصْيُد  ) َعزه َوَجله إِنهَما َحره َوُحرِّ

َوأَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى   . َما َكاَن َحالاَلً لَهُْم قَْبَل اإِلْحَراِم يَأُْكلُوهُ   ( اْلبَرِّ َما ُدْمتُْم ُحُرًما

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ إِْسَحاَق َوأَبُو بَ  بِيُع ْبُن   : ْكِر ْبُن اْلَحَسِن قَاالَ َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا الره ُمَحمه

ِ ْبِن  ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر َعْن َربِيَعةَ ْبِن َعْبِد َّللاه افِِعىُّ َعْن َمالٍِك َعْن ُمَحمه   : اْلهَُدْيرِ ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه

ْقيَا َوهَُو ُمْحِرمٌ أَنه  ُد بَِعيًرا لَهُ في ِطيٍن بِالسُّ هََكَذا   . هُ َرأَى ُعَمَر ْبَن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه يُقَرِّ

َوأَْخبََرنَا أَبُو َسِعيِد ْبُن َوأَْخبََرنَا أَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو   . َرَواهُ في اإِلْمالَِء َوُمْختََصِر اْلَحجِّ 

افِِعىُّ أَْخبََرنَ في ِكتَا بِيُع أَْخبََرنَا الشه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس أَْخبََرنَا الره افِِعىِّ َحده ا ِب اْختاِلَِف َمالٍِك والشه

 ِ ِد ْبِن إِْبَراِهيَم ْبِن اْلَحاِرِث التهْيِمىِّ َعْن َربِيَعةَ ْبِن َعْبِد َّللاه   : َمالٌِك َعْن يَْحيَى ْبِن َسِعيٍد َعْن ُمَحمه

ْقيَا ُد بَِعيًرا لَهُ في ِطيٍن بِالسُّ هََكَذا َرَواهُ يَْحيَى   . أَنههُ َرأَى ُعَمَر ْبَن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه يُقَرِّ

َجانِىُّ أَْخبََرنَاهُ أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهرَ   . َوهَُو ُمْحِرمٌ   : ْبُن بَُكْيٍر َوَغْيُرهُ َعْن َمالٍِك في اْلُمَوطَإِ َزاُدوا فِيهِ 

ُد ْبُن إِْبَراِهيَم  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا أَْخبََرنَاهُ أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن َجْعفٍَر َحده َحده

ِد ْبِن إِْبَراِهيَم ْبِن اْلَحا ثَنَا َمالٌِك َعْن يَْحيَى ْبِن َسِعيٍد َعْن ُمَحمه ِرِث التهْيِمىِّ يَْحيَى ْبُن بَُكْيٍر َحده

ِ ْبِن اْلهَُدْيرِ  ُد بَِعيًرا لَهُ   : َعْن َربِيَعةَ ْبِن َعْبِد َّللاه أَنههُ َرأَى ُعَمَر ْبَن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه يُقَرِّ
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ْقيَا َوهَُو ُمْحِرمٌ  لَِمىُّ أَْخبََرنَا أَ   . في الطِّيِن بِالسُّ ْحَمِن السُّ بُو اْلَحَسِن اْلَكاِرِزىُّ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد الره

ثَنَا هَُشْيٌم أَْخبََرنَا يَْحيَى ْبُن َسِعيٍد َعْن ِعْكرِ  ثَنَا َعلِىُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز َعْن أَبِى ُعبَْيٍد َحده َمةَ َحده

ْد هََذا اْلبَِعيَر فَقَالَ   : َعِن اْبِن َعبهاٍس أَنههُ قَاَل لَِعْكَرَمةَ  قُْم فَاْنَحْرهُ   : ى ُمْحِرٌم فَقَالَ إِنِّ   : قُْم فَقَرِّ

قَاَل   { غ }   . َكْم تَُراَك اآلَن قَتَْلَت ِمْن قَُراٍد َوَمْن َحلََمٍة َوَمْن َحْمنَانَةٍ   : فَنََحَرهُ فَقَاَل لَهُ اْبُن َعبهاسٍ 

ْلَواِحِدِة قُْمقَاَمةٌ فَإَِذا َكبَِرْت فَِهَى يُقَاَل لِْلقَُراِد أَْصَغَر َما يَُكوُن لِ   : أَبُو ُعبَْيٍد قَاَل األَْصَمِعىُّ 

   . َحْمنَانَةٌ فَإَِذا َعظَُمْت فَِهَى َحلََمةٌ 

ْن يَْنِزَع قَاَل َوالهِذى يَُراُد ِمْن هََذا أَنه اْبَن َعبهاٍس لَْم يََر بِتَْقِريِد اْلُمْحِرِم اْلبَِعيَر بَأًْسا َوالتهْقِريُد أَ 

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ   . الطِّيِن أَْو بِاْليَدِ ِمْنهُ اْلقِْرَداَن بِ  أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو َحده

افِِعىُّ أَْخبََرنَا ُمْسلٌِم َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعطَاٍء قَالَ  بِيُع أَْخبََرنَا الشه الَ يَْفِدى   : أَْخبََرنَا الره

   . ْيِد إاِله َما يُْؤَكُل لَْحُمهُ اْلُمْحِرُم ِمَن الصه 

  قَْتِل اْلقَْملِ   : باب

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ُد ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن َوأَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق قَاالَ َحده ُمَحمه

بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبَ  افِِعىُّ أَْخبََرنَا ُسْفيَاُن َعِن اْبِن أَبِى نَِجيٍح َعْن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا الره َرنَا الشه

َجلَْسُت إِلَى اْبِن َعبهاٍس فََجلََس إِلَْيِه َرُجٌل لَْم أََر َرُجالً أَْطَوَل َشَعًرا   : َمْيُموِن ْبِن ِمْهَراَن قَالَ 

َعُر فَقَا  : ِمْنهُ فَقَالَ    . اْشتَِمْل َعْن َما ُدوَن األُُذنَْيِن ِمْنهُ   : َل اْبُن َعبهاسٍ أَْحَرْمُت َوَعلَىه هََذا الشه

الهةُ   : َرأَْيُت قَْملَةً فَطََرْحتُهَا قَالَ   : قَالَ   . َزنَى فُوكَ   : قَبهْلُت اْمَرأَةً لَْيَس بِاْمَرأَتِى قَالَ   : قَالَ  تِْلَك الضه

   . الَ تُْبتََغى

ثَنَا  َوأَْخبََرنَا أَبُو طَاِهرٍ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ َحده اْلفَقِيهُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َحده

ْحَمِن ْبِن َجْوَشٍن َعْن أَبِيِه قَاَل قَا ثَنَا ُعيَْينَةُ ْبُن َعْبِد الره ثَنَا َرْوٌح َحده ُد ْبُن إِْسَحاَق َحده َل ُمَحمه

فَأَْدَخَل اْبُن َعبهاٍس يََدهُ في َشَعِرِه َوهَُو   : قَالَ   ؟ أَُحكُّ َرْأِسى َوأَنَا ُمْحِرمٌ   : َرُجٌل اِلْبِن َعبهاسٍ 

ا أَنَا فَأَْصنَُع هََكَذا قَالَ  ا َشِديًدا قَاَل أَمه   : قَالَ   ؟ أَفََرأَيَْت إِْن قَتَْلُت قَْملَةً   : ُمْحِرٌم فََحكه َرْأَسهُ بِهَا َحك ً

ْيدِ بَُعَدْت َما    . لِْلقَْملَِة َما تُْغنَى ِمْن َحكِّ َرْأِسَك َوَما إِيهاهَا أََرْدُت َوَما نُِهيتُْم إاِله َعْن قَْتِل الصه

ثَ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ َحده نَا أَْخبََرنَا أَبُو طَاِهٍر اْلفَقِيهُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َحده

دُ  ُل ْبُن فََضالهةَ َعْن ُعقَْيٍل َعِن اْبِن  ُمَحمه ثَنَا اْلُمفَضه ِ َحده اُن ْبُن َعْبِد َّللاه ْبُن إِْسَحاَق أَْخبََرنَا َحسه

ِ َعْن أَبِيهِ  قَاَل إِنِّى قَتَْلُت قَْملَةً َوأَنَا ُمْحِرٌم فَ   : أَنه َرُجالً أَتَاهُ فَقَالَ   : ِشهَاٍب َعْن َسالِِم ْبِن َعْبِد َّللاه

َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل   . أَْهَوُن قَتِيلٍ   : اْبُن ُعَمَر رضي َّللا عنه

ِ ْبِن نَافٍِع َمْولَى اْبِن ُعَمَر َعْن أَ  ثَنَا َوِكيٌع َعْن َعْبِد َّللاه ثَنَا َسْعَداُن ْبُن نَْصٍر َحده فهاُر َحده  بِيهِ الصه

يَُحكُّ   : أَنههُ َكاَن يَْستَاُك َوهَُو َصائٌِم َويَْنظُُر في اْلِمْرآِة َوهَُو ُمْحِرٌم قَاَل َوقَالَ   : َعِن اْبِن ُعَمرَ 

هُ َوأَْخبََرنَا َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلفَْتِح اْلفَقِي  . اْلُمْحِرُم َرْأَسهُ َما لَْم يَْقتُْل َدابهةً أَْو ِجْلَدةَ َرْأِسِه أَْن يُْدِميَهِ 

ثَنَا  ثَنَا أَبُو اْلقَاِسِم اْلبََغِوىُّ َحده َرْيِحىُّ َحده ْحَمِن الشُّ َعلِىُّ ْبُن أَبُو اْلفَْتِح اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا َعْبُد الره
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يهاِح قَاَل َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر يَقُوُل في  اْلقَْملَِة يَْقتُلُهَا اْلَجْعِد أَْخبََرنَا ُشْعبَةُ َعِن اْلُحرِّ ْبِن الصه

   . يَتََصدهُق بَِكْسَرٍة أَْو قُبٍَض ِمْن طََعامٍ   : اْلُمْحِرمُ 

ا الَ يُْؤَكلُ   : باب   َكَراِهيَِة قَْتِل النهْملَِة لِْلُمْحِرِم َوَغْيِر اْلُمْحِرِم َوَكَذلَِك َما الَ َضَرَر فِيِه ِممه

ِ اْلَحا ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن   : فِظُ َوأَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق قَاالَ َحده ُمَحمه

ثَنَا اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى يُونُُس ْبُن يَِزيَد َعِن اْبِن ِشهَاٍب َعْن  ثَنَا بَْحُر ْبُن نَْصٍر َحده يَْعقُوَب َحده

ْحمَ  ِ صلى َّللا أَبِى َسلََمةَ ْبِن َعْبِد الره ِن َوَسِعيِد ْبِن اْلُمَسيهِب َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ َعْن َرُسوِل َّللاه

ُ إِلَْيِه  )   : عليه وسلم أَنه نَْملَةً قََرَصْت نَبِي ًا ِمَن األَْنبِيَاِء فَأََمَر بِقَْريَِة النهْمِل فَأُْحِرقَْت فَأَْوَحى َّللاه

ةً ِمَن األَُمِم تَُسبِّحُ أَفِى أَْن قََرَصْتَك نَْملَةٌ أَهْ     . لَْكَت أُمه

ِحيِح َعْن أَبِى الطهاِهِر َوَحْرَملَةَ َعِن اْبِن َوْهٍب َوأَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ ِمْن  َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

   . َوْجٍه آَخَر َعْن يُونَُس َوأَْخَرَجاهُ ِمْن َحِديِث األَْعَرِج َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ 

ثَنَا أَْحَمُد ْبُن يُوُسَف   : َرنَا أَبُو طَاِهٍر اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ َوأَْخبَ  ُد ْبُن اْلُحَسْيِن اْلقَطهاُن َحده ُمَحمه

ثَنَا أَبُ  اِم ْبِن ُمنَبٍِّه قَاَل هََذا َما َحده اِق أَْخبََرنَا َمْعَمٌر َعْن هَمه زه ثَنَا َعْبُد الره لَِمىُّ َحده و هَُرْيَرةَ السُّ

ِ صلى َّللا عليه وسلم نََزَل نَبِىٌّ ِمَن األَْنبِيَاِء تَْحَت َشَجَرٍة فَلََدَغْتهُ نَْملَةٌ  )   : قَاَل َوقَاَل َرُسوُل َّللاه

ُ إِلَْيِه فَ  هاَله نَْملَةً فَأََمَر بِِجهَاِزِه فَأُْخِرَج ِمْن تَْحتِهَا َوأََمَر بِهَا فَأُْحِرقَْت في النهاِر فَأَْوَحى َّللاه

   . َواِحَدةً 

اقِ  زه ِد ْبِن َرافٍِع َعْن َعْبِد الره ِحيِح َعْن ُمَحمه وْذبَاِرىُّ   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ

ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل َحده  ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ُد ْبُن بَْكٍر َحده اِق أَْخبََرنَا َمْعَمٌر أَْخبََرنَا ُمَحمه زه ثَنَا َعْبُد الره

ِ ْبِن ُعْتبَةَ َعِن اْبِن َعبهاسٍ  ِ ْبِن َعْبِد َّللاه ْهِرىِّ َعْن ُعبَْيِد َّللاه أَنه النبي صلى َّللا عليه   : َعِن الزُّ

َردِ النهْملَِة َوالنهْحلَِة َواْلهُدْ   : وسلم نَهَى َعْن قَْتِل أَْربٍَع ِمَن الدهَوابِّ  أَْخبََرنَا أَبُو طَاِهٍر   . هُِد َوالصُّ

ثَنَا  ِ اْلِمْصِرىُّ َحده ثَنَا بَْحُر ْبُن نَْصٍر أَبُو َعْبِد َّللاه اْبُن َوْهٍب اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا أَبُو َحاِمِد ْبُن باِلٍَل َحده

ثَنِى َمالٌِك ح َوأَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَدانَ  ثَنَا  َحده فهاُر َحده أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

ِ صلى َّللا  ثَنَا إِْسَماِعيُل َعْن َمالٍِك َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمَر أَنه َرُسوَل َّللاه َعبهاُس ْبُن اْلفَْضِل َحده

ٍة َحبََسْتهَا َحتهى َماتَ   : عليه وسلم قَالَ  بَِت اْمَرأَةٌ في ِهره قَاَل فَقَاَل   . ْت ُجوًعا فََدَخلَِت النهارَ ُعذِّ

ُ أَْعلَمُ  َوفِى   . لَْم تَْطَعْمهَا َولَْم تَْسقِهَا ِحيَن َحبََسْتهَا َولَْم تُْرِسْلهَا فَتَأُْكَل ِمْن َخَشاِش األَْرضِ   : َوَّللاه

ُ أَْعلَمُ َويُقَاُل لَهَا وَ   . فََدَخلَْت فِيهَا النهارَ   : ِرَوايَِة اْبِن َوْهبٍ  الَ أَْنِت أَْطَعْمتِيهَا َوَسقَْيتِيهَا ِحيَن   : َّللاه

   . َحبَْستِهَا َوالَ أَْنِت أَْرَسْلتِيهَا فَتَأُْكَل ِمْن َخَشاِش األَْرِض َحتهى َماتَْت ُجوًعا

ِحيِح َعْن إِْسَماِعيَل ْبِن أَبِى أَُوْيٍس َوأَْخَرَجهُ مُ  ْسلٌِم ِمْن َحِديِث َمْعِن ْبِن َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ُد ْبُن َمْحُمَوْيِه   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن ْبُن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ   . ِعيَسى َعْن َمالِكٍ  ُمَحمه
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ثَنَا اْبُن أَبِى ٍد اْلقاَلَنِِسىُّ َحده ثَنَا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمه ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن  اْلَعْسَكِرىُّ بِاألَْهَواِز َحده َشْيبَةَ َحده

ِه قُْطبَةَ َوَعْن ِزيَاِد ْبِن فِيَاٍض َعْن أَبِى ِعيَاٍض  ثَابٍِت َعْن ِمْسَعٍر َعْن ِزيَاِد ْبِن ِعالَقَةَ َعْن َعمِّ

هُ   : أَنههَُما قَاالَ  ُجُل َما الَ يَُضرُّ نَْصِر ْبُن َوأَْخبََرنَا أَبُو نَْصِر َوأَْخبََرنَا أَبُو   . َكاَن يُْكَرهُ أَْن يَْقتَُل الره

ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن أَبِى   : ْبُن قَتَاَدةَ أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ثَنَا ُمطَيهُن َحده اُج َحده ُد ْبُن اْلَحَسِن السهره ُمَحمه

ثَنَا َحَسُن ْبُن ثَابٍِت َوأَبِى َعْن ِمْسَعٍر َعْن ِزيَاِد ْبِن عِ  ِه قَالَ َشْيبَةَ َحده َكاَن يُْكَرهُ   : الَقَةَ َعْن َعمِّ

هُ  ُجُل َما الَ يَُضرُّ    . أَْن يَْقتَُل الره

  أَْبَواِب اإِلْحَصارِ   : جماع

  َمْن أُْحِصَر بَِعُدوٍّ َوهَُو ُمْحِرمٌ   : باب

ُ تََعالَى  ِ فَإِْن أُْحِصرْ  ) قَاَل َّللاه وا اْلَحجه َواْلُعْمَرةَ ّلِِله تُْم فََما اْستَْيَسَر ِمَن اْلهَُدى َوالَ تَْحلِقُوا َوأَتِمُّ

ُرُءوَسُكْم َحتهى يَْبلَُغ اْلهَْدُى َمِحلههُ فََمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضا أَْو بِِه أًَذى ِمْن َرْأِسِه فَفِْديَةٌ ِمْن 

   .  ( ِصيَاٍم أَْو َصَدقٍَة أَْو نُُسكٍ 

 ُ افِِعىُّ َرِحَمهُ َّللاه ْن َحفِْظُت َعْنهُ ِمْن أَْهِل اْلِعْلِم بِالتهْفِسيِر ُمَخالِفًا في أَنه   : قَاَل الشه فَلَْم أَْسَمْع ِممه

هَِذِه اآليَةَ نََزلَْت بِاْلُحَدْيبِيَِة ِحيَن أُْحِصَر النبي صلى َّللا عليه وسلم فََحاَل اْلُمْشِرُكوَن بَْينَهُ 

 عليه وسلم نََحَر بِاْلُحَدْيبِيَِة َوَحلََق َوَرَجَع َحالاَلً َولَْم يَِصْل َوبَْيَن اْلبَْيِت َوأَنه النبي صلى َّللا

ِ   . إِلَى اْلبَْيِت َوالَ أَْصَحابُهُ إاِله ُعْثَماُن ْبُن َعفهاَن رضي َّللا عنه َوْحَدهُ    : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن  ُمَحمه ْحَمِن ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َحده َعْبُد الره

ثَنَا َعْبدُ  ثَنَا َوْرقَاُء َعِن اْبِن أَبِى نَِجيٍح َعْن ُمَجاِهٍد َحده ثَنَا آَدُم ْبُن أَبِى إِيَاٍس َحده  اْلُحَسْيِن َحده

ْحَمِن ْبُن أَبِى لَْيلَى َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم َرآهُ َواْلقَْمُل   : الره أَنه َرُسوَل َّللاه

كَ   : يَْسقُطُ َعلَى َوْجِهِه فَقَاَل لَهُ  نََعْم فَأََمَرهُ أَْن يَْحلَِق قَاَل َوهُْم بِاْلُحَدْيبِيَِة لَْم   : قَالَ   . أَيُْؤِذيَك هََوامُّ

ِ يَتَبَيهْن لَهُْم أَنههُْم يَِحلُّوَن بِهَا َوهُ  ُ اْلفِْديَةَ َوأََمَرهُ َرُسوُل َّللاه ةَ فَأَْنَزل َّللاه ْم َعلَى طََمٍع ِمْن ُدُخوِل َمكه

   . صلى َّللا عليه وسلم أَْن يُْطِعَم فََرقًا بَْيَن ِستهِة َمَساِكيَن أَْو َصْوَم ثاَلَثَِة أَيهاٍم أَْو نُُسَك َشاةٍ 

ِحيِح َعنْ  ِد ْبِن يُوُسَف َعْن َوْرقَاَء َوأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن َوْجٍه آَخَر  َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه ُمَحمه

ُد ْبُن   . َعِن اْبِن أَبِى نَِجيحٍ  أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن َجْعفٍَر أَْخبََرنَا ُمَحمه

ثَنَا اْبُن بَُكْيرٍ  ِ  إِْبَراِهيَم َحده ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا َمالٌِك ح وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه َحده

 ِ ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ْيبَانِىُّ َحده ثَنَا يَْحيَى ْبُن يَْحيَى قَاَل قََرْأُت   : الشه ُد ْبُن نَْصٍر اْلَمْرَوِزىُّ َحده ُمَحمه

ِ ْبَن ُعَمَر َخَرَج في اْلفِْتنَِة ُمْعتَِمًرا َوقَالَ   : فِعٍ َعلَى َمالٍِك َعْن نَا إِْن ُصِدْدُت َعِن   : أَنه َعْبَد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم فََخَرَج فَأَهَله بُِعْمَرٍة َوَساَر  اْلبَْيِت َصنَْعنَا َكَما َصنَْعنَا َمَع َرُسوِل َّللاه

َما أَْمَرهَُما إاِله َواِحٌد أُْشِهُدُكْم أَنِّى قَْد   : اْلتَفََت إِلَى أَْصَحابِِه فَقَالَ  َحتهى إَِذا ظَهََر َعلَى اْلبَْيداءِ 

فَا َواْلَمْرَوِة   . أَْوَجْبُت اْلَحجه َمَع اْلُعْمَرةِ  فََخَرج َحتهى إَِذا َجاَء اْلبَْيَت طَاَف بِِه َسْبًعا َوبَْيَن الصه

لَْفظُ َحِديِث يَْحيَى ْبِن يَْحيَى َوفِى ِرَوايَِة   . أَى أَنههُ ُمْجِزٌئ َعْنهُ َوأَْهَدىَسْبًعا لَْم يَِزْد َعلَْيِه َورَ 
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ِ صلى َّللا عليه وسلم أَهَله بُِعْمَرٍة َعاَم اْلُحَدْيبِ  يَِة اْبِن بَُكْيٍر فَأَهَله بُِعْمَرٍة ِمْن أَْجِل أَنه َرُسوَل َّللاه

 َواْلبَاقِى بَِمْعنَاهُ 

ُ قَاَل ا افِِعىُّ َرِحَمهُ َّللاه ِ صلى َّللا   : لشه إِْن ُصِدْدُت َعِن اْلبَْيِت َصنَْعنَا َكَما َصنَْعنَا َمَع َرُسوِل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َعاَم اْلُحَدْيبِيَةِ  َرَواهُ   . عليه وسلم يَْعنِى أَْحلَْلنَا َكَما أَْحلَْلنَا َمَع َرُسوِل َّللاه

   . أَْوُجٍه َعْن َمالٍِك وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى اْلبَُخاِرىُّ ِمنْ 

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  ِ ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا َعْبُد َّللاه أَْحَمُد ْبُن َجْعفٍَر اْلقَِطيِعىُّ َحده

ثَنِى أَبِى َحده  ْهِرىُّ أَْخبََرنِى ُعْرَوةُ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل َحده اِق َعْن َمْعَمٍر قَاَل الزُّ زه ثَنَا َعْبُد الره

ُق َحِديُث ُكلِّ َواِحٍد ِمْنهَُما َصاِحبَهُ  بَْيِر َعِن اْلِمْسَوِر ْبِن َمْخَرَمةَ َوَمْرَواَن ْبِن اْلَحَكِم يَُصدِّ الزُّ

ِ صلى َّللا عليه   : قَاالَ  وسلم َزَمَن اْلُحَدْيبِيَِة في بِْضَع َعْشَرةَ ِمائَةً ِمْن َخَرَج َرُسوُل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم اْلهَْدَى َوأَْشَعَر  أَْصَحابِِه َحتهى إَِذا َكانُوا بِِذى اْلُحلَْيفَِة قَلهَد َرُسوُل َّللاه

ُحَدْيبِيَِة ثُمه في َمِجىِء ُسهَْيِل ْبِن َوأَْحَرَم بِاْلُعْمَرِة َوَذَكَر اْلَحِديَث بِطُولِِه في نُُزولِِه أَْقَصى الْ 

ا فََرَغ ِمْن قَِضيهِة اْلِكتَاِب قَاَل َرُسوُل  َعْمٍرو َوَما قَاَضاهُ َعلَْيِه ِحيَن َصدُّوهُ َعِن اْلبَْيِت قَاَل فَلَمه

ِ صلى َّللا عليه وسلم ألَْصَحابِهِ  ِ َما قَاَم ِمْنهُْم َرُجٌل قَاَل   . قُوُموا فَاْنَحُروا ثُمه اْحلِقُوا  : َّللاه فََوَّللاه

ا لَْم يَقُْم ِمْنهُْم أََحٌد قَاَم فََدَخَل َعلَى أُمِّ َسلََمةَ فََذَكَر لَهَا  اٍت فَلَمه َما لَقَِى َحتهى قَاَل َذلَِك ثاَلََث َمره

ِ أَتُحِ   : ِمَن النهاِس فَقَالَْت أُمُّ َسلََمةَ رضي َّللا عنها بُّ َذلَِك اْخُرْج ثُمه الَ تَُكلِّْم أََحًدا يَا َرُسوَل َّللاه

ْم َحتهى فََعَل ِمْنهُْم َكلَِمةً َحتهى تَْنَحَر بُْدنََك َوتَْدُعَو َحالِقََك فَيَْحلِقََك فَقَاَم فََخَرَج فَلَْم يَُكلِّْم أََحًدا ِمْنهُ 

ا َرأَوْ  ا َذلَِك قَاُموا فَنََحُروا َوَجَعَل بَْعُضهُْم يَْحلُِق لِبَْعٍض َذلَِك نََحَر هَْديَهُ َوَدَعا َحالِقَهُ فََحلَقَهُ فَلَمه

ا    . َحتهى َكاَد بَْعُضهُْم يَْقتُُل بَْعًضا َغم ً

اقِ  زه ٍد َعْن َعْبِد الره ِ ْبِن ُمَحمه ِحيِح َعْن َعْبِد َّللاه ِ   . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ اْلحَ  ثَنَا أَْحَمُد   : افِظُ َوأَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن اْلِحيِرىُّ قَاالَ َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ْهِرىُّ َعْن ُعْرَوةَ بْ  ثَنِى الزُّ ثَنَا يُونُُس ْبُن بَُكْيٍر َعِن اْبِن إِْسَحاَق قَاَل َحده ِن ْبُن َعْبِد اْلَجبهاِر َحده

بَْيِر َعْن َمْرَواَن ْبِن اْلَحَكِم َواْلِمْسَوِر ْبِن َمْخَرَمةَ فََذَكَر اْلَحِديَث بِطُولِِه َزاَد في نُُزولِِه  الزُّ

  : بِاْلُحَدْيبِيَِة َوَكاَن ُمْضطََربُهُ في اْلِحلِّ َوَكاَن يَُصلِّى في اْلَحَرِم َوَزاَد في قَْوِل أُمِّ َسلََمةَ قَالَتْ 

ا َرأَْوَك َحَمْلَت َعلَى نَْفِسَك في يَا رَ  ِ الَ تَلُْمهُْم فَإِنه النهاَس قَْد َدَخلَهُْم أَْمٌر َعِظيٌم ِممه ُسوَل َّللاه

ِ فاَلَ تَُكلِّْم أََحًدا ِمَن النهاِس َحتهى تَ  لِْح َوَرْجَعتََك َولَْم يُْفتَْح َعلَْيَك فَاْخُرْج يَا َرُسوَل َّللاه أْتَِى الصُّ

ِ هَدْ   يََك فَتَْنَحَر َوتَِحله فَإِنه النهاَس إَِذا َرأَْوَك فََعْلَت َذلَِك فََعلُوا َكالهِذى فََعلَْت فََخَرَج َرُسوُل َّللاه

ا َرأَى النهاُس  صلى َّللا عليه وسلم ِمْن ِعْنِدهَا فَلَْم يَُكلِّْم أََحًدا َحتهى أَتَى هَْديَهُ فَنََحَر َوَحلََق فَلَمه

َر  َرُسولَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم قَْد فََعَل َذلَِك قَاُموا فَفََعلُوا فَنََحُروا َوَحلََق بَْعٌض َوقَصه َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم يَا َرُسوَل   : ثاَلَثًا فَقِيلَ   . اللههُمه اْغفِْر لِْلُمَحلِّقِينَ  )   : بَْعٌض فَقَاَل َرُسوُل َّللاه

ِرينَ  ِ َواْلُمقَصِّ ِ صلى َّللا عليه وسلم َّللاه يَا   : ثاَلَثًا قِيلَ   . اللههُمه اْغفِْر لِْلُمَحلِّقِينَ  )   : فَقَاَل َرُسوُل َّللاه

ِريَن فَقَالَ  ِ َولِْلُمقَصِّ ِرينَ   : َرُسوَل َّللاه ِ صلى َّللا عليه وسلم   . َولِْلُمقَصِّ ثُمه اْنَصَرَف َرُسوُل َّللاه

   . َراِجًعا
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ِ ْبُن أَبِى نَِجيٍح َعْن ُمَجاِهٍد َعِن اْبِن َعبهاٍس قَاَل قِيَل لَهُ َوَعِن اْبِن  ثَنِى َعْبُد َّللاه   : إِْسَحاَق قَاَل َحده

ِريَن َواِحَدةً فَقَالَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم لِْلُمَحلِّقِيَن ثاَلَثًا َولِْلُمقَصِّ إِنههُْم لَْم   : لَِم ظَاهََر َرُسوُل َّللاه

وا    . يَُشكُّ

  اْلُمْحَصِر يَْذبَُح َويَِحلُّ َحْيُث أُْحِصرَ   : باب

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ   : أَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ِد ْبِن يَْحيَى َحده ُد ْبُن   : يَْحيَى ْبُن إِْبَراِهيَم ْبِن ُمَحمه ُمَحمه

بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا ال ِ يَْعقُوَب أَْخبََرنَا الره افِِعىُّ أَْخبََرنَا َمالٌِك ح وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه شه

ثَنَا يَ  اُق َحده ُد ْبُن َعْبِد السهالَِم اْلَوره ثَنَا ُمَحمه ْحيَى اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا يَْحيَى ْبُن َمْنُصوٍر اْلقَاِضى َحده

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو اْلفَْضِل ْبُن ْبُن يَْحيَى قَاَل قََرْأُت َعلَى َمالٍِك ح وأَْخبََرنَا  أَبُو َعْبِد َّللاه

بَْيِر عَ  ثَنَا َمالٌِك َعْن أَبِى الزُّ ثَنَا قُتَْيبَةُ ْبُن َسِعيٍد َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َسلََمةَ َحده ْن َجابِِر إِْبَراِهيَم َحده

ِ قَالَ  ِ   : ْبِن َعْبِد َّللاه  صلى َّللا عليه وسلم بِاْلُحَدْيبِيَِة اْلبََدنَةَ َعْن َسْبَعٍة نََحْرنَا َمَع َرُسوِل َّللاه

   . َواْلبَقََرةَ َعْن َسْبَعةٍ 

ِحيِح َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى َوقُتَْيبَةَ ْبِن َسِعيدٍ     . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو أَْحمَ  ُد ْبُن إِْسَحاَق   : َد اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ُث َعْن نَافِعٍ  ٍد يَُحدِّ ثَنَا أَبُو بَْدٍر قَاَل َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن ُمَحمه ثَنَا أَبُو َداُوَد ْبُن تَْوبَةَ َحده أَنه َعْبَد   : َحده

ِ َوَسالَِم ْبَن َعْبِد  ِ ْبَن َعْبِد َّللاه بَْيِر َّللاه اُج بِاْبِن الزُّ ِ ْبَن ُعَمَر لَيَالَِى نََزَل الَْحجه ِ َكلهَما َعْبَد َّللاه َّللاه

َك أَْن الَ تَُحجه اْلَعاَم إِنها نََخاُف أَْن يَُحاَل بَْينََك َوبَْيَن اْلبَْيِت فَقَالَ  َخَرْجنَا َمَع   : فَقَاالَ الَ يَُضرُّ

ِ صلى َّللا عليه وس ِ َرُسوِل َّللاه لم ُمْعتَِمِريَن فََحاَل ُكفهاُر قَُرْيٍش ُدوَن اْلبَْيِت فَنََحَر َرُسوُل َّللاه

   . صلى َّللا عليه وسلم هَْديَهُ َوَحلََق َرْأَسهُ ثُمه َرَجعَ 

ِحيِم َعْن أَبِى بَْدرٍ  ِد ْبِن َعْبِد الره ِحيِح َعْن ُمَحمه   : بُو اْلَحَسنِ أَْخبََرنَا أَ   . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَنَا ُمَعاُذ ْبُن اْلُمثَنهى َحده  فهاُر َحده ِ َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه ثَنَا َعْبُد َّللاه

ثَنَا ُجَوْيِريَةُ َعْن نَافٍِع أَنه ُعبَْيَد  ٍد اْبُن أَِخى ُجَوْيِريَةَ َحده ِ َوَسالَِم ْبَن َعْبِد ْبُن ُمَحمه ِ ْبَن َعْبِد َّللاه َّللاه

ِ أَْخبََراهُ  بَْيِر قَْبَل أَْن يُْقتََل قَاالَ   : َّللاه ِ ْبَن ُعَمَر لَيَالَِى نََزَل اْلَجْيُش بِاْبِن الزُّ الَ   : أَنههَُما َكلهَما َعْبَد َّللاه

َك أَْن الَ تَُحجه اْلَعاَم إِنها نََخاُف أَنْ  ِ   : يَُحاَل بَْينََك َوبَْيَن اْلبَْيِت قَالَ  يَُضرُّ قَْد َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم  صلى َّللا عليه وسلم فََحاَل ُكفهاُر قَُرْيٍش ُدوَن اْلبَْيِت فَنََحَر َرُسوُل َّللاه

ُ أَْنطَلُِق فَإِْن ُخلَِّى بَْينِى َوبَْيَن هَْديَهُ َوَحلََق َرْأَسهُ َوأُْشِهُدُكْم أَنِّى قَْد أَْوَجْبُت ُعمْ  َرةً إِْن َشاَء َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َوأَنَا َمَعهُ  اْلبَْيِت طُْفُت َوإِْن ِحيَل بَْينِى َوبَْينَهُ فََعْلُت َكَما فََعَل َرُسوُل َّللاه

إِنهَما َشأْنُهَُما َواِحٌد أُْشِهُدُكْم أَنِّى قَْد أَْوَجْبُت   : فَأَهَله بُِعْمَرٍة بِِذى اْلُحلَْيفَِة ثُمه َساَر َساَعةً فَقَالَ 

ةً َمَع ُعْمَرتِى فَلَْم يَِحله ِمْنهَُما َحتهى َحله يَْوَم النهْحِر َوأَْهَدى َوَكاَن يَقُولُ  َمْن َجَمَع اْلَحجه   : َحجه

لُّ َحتهى يَِحله ِمْنهَُما َجِميًعا يَْوَم النهْحِر َويَطُوَف َعْنهَُما َواْلُعْمَرةَ َوأَْهله بِِهَما َجِميًعا فَإِنههُ الَ يَحِ 

ةَ  فَا َواْلَمْرَوِة يَْوَم يَْدُخُل َمكه    . َجِميًعا َطَوافًا َواِحًدا َوبَْيَن الصه

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n101&p1#TOP
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ِد ْبِن أَْسَماَء َوقَوْ  ِ ْبِن ُمَحمه ِحيِح َعْن َعْبِد َّللاه ةَ يَْرِجُع   : لُهُ َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه يَْوَم يَْدُخُل َمكه

ةَ بَْعَد  ُ أَْعلَُم يَْجِزيِه طََواٌف َواِحٌد بَْينَهَُما يَْوَم يَْدُخُل َمكه فَا َواْلَمْرَوِة يَْعنِى َوَّللاه طََواِف إِلَى الصه

ُ أَْعلَمُ اْلقُُدوِم َعْنهَُما َجِميًعا ثُمه الَ يَِحلُّ التهَحلَُّل الثهانَِى إاِله بِا   . لطهَواِف بِاْلبَْيِت يَْوَم النهْحِر َوَّللاه

َوَرَواهُ اْلبَُخاِرىُّ أَْيًضا َعْن ُموَسى ْبِن إِْسَماِعيَل َعْن ُجَوْيِريَةَ َعْن نَافٍِع أَنه بَْعَض بَنِى َعْبِد 

ِ قَالَ  ِ وَ لَْو أَقَْمَت َوإِنهَما أَْرَدفَهُ بَِذلَِك ألَنه في ِروَ   : َّللاه   ] ايَِة اْبِن أَِخى ُجَوْيِريَةَ أَنه ُعبَْيَد َّللاه

ِ وَ   [ َسالًِما  ِ ْبَن َعْبِد َّللاه َوايَاِت َعْن نَافٍِع أَنه َعْبَد َّللاه   [ َسالًِما   ] أَْخبََراهُ أَنههَُما َكلهَما َوفِى َسائِِر الرِّ

ِ أََصحُّ  ثَنَا أَْخبََرنَا عَ   . َكلهَما َوَعْبُد َّللاه فهاُر َحده لِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

ثَنَا فُلَْيٌح عَ  ثَنَا َسْعٌد يَْعنِى اْبَن َعْبِد اْلَحِميِد اْلَعْوفِىه َحده َد ْبَن َغالٍِب َحده ْن نَافٍِع تَْمتَاٌم يَْعنِى ُمَحمه

النبي صلى َّللا عليه وسلم َخَرَج ُمْعتَِمًرا فََحاَل ُكفهاُر قَُرْيٍش بَْينَهُ َوبَْيَن  أَنه   : َعِن اْبِن ُعَمرَ 

يَْحِمَل  اْلبَْيِت فَنََحَر هَْديَهُ َوَحلََق َرْأَسهُ بِاْلُحَدْيبِيَِة َوقَاَضاهُْم َعلَى أَْن يَْعتَِمَر اْلَعاَم اْلُمْقبَِل َوالَ 

ا أَقَاَم َعلَْيِهْم بِِسالٍَح َوالَ يُقِ  يَم بِهَا إاِله َما أََحبُّوا فَاْعتََمَر ِمَن اْلَعاِم اْلُمْقبِِل َكَما َكاَن َصالََحهُْم فَلَمه

ُد ْبُن َعْبِد   : َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو  : َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو  . بِهَا ثاَلَثًا أََمُروهُ أَْن يَْخُرَج فََخَرجَ  ُمَحمه

ِ األَ  ثَنَا أَبُو َخْيثََمةَ   : ِديُب أَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر اإِلْسَماِعيلِىُّ أَْخبََرنِى أَبُو يَْعلَىَّللاه   : أَْحَمُد ْبُن َعلِىٍّ َحده

ثَنَا ُسَرْيُج ْبُن النُّْعَماِن َعْن فُلَْيٍح فََذَكَرهُ بِنَْحِوِه إاِله أَنههُ قَالَ  يَْحِمَل  َوالَ   : ُزهَْيُر ْبُن َحْرٍب َحده

   . ِسالًَحا َعلَْيِهْم إاِله ُسيُوفًا

ِد ْبِن َرافٍِع َعْن ُسَرْيجٍ  ِحيِح َعْن ُمَحمه أَْخبََرنَا أَبُو   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو  . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ِ األَِديُب أَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر ا  : َعْمٍرو ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ِد ُمَحمه ِ ْبُن ُمَحمه إِلْسَماِعيلِىُّ أَْخبََرنِى َعْبُد َّللاه

ثَنَا ُمَعاِويَةُ يَْعنِى اْبَن َصالٍِح أَْخبَرَ  ثَنَا أَبُو َحاتٍِم أَْخبََرنَا يَْحيَى ْبُن َصالٍِح َحده نَا ْبِن ُمْسلٍِم َحده

ِ صلى َّللا عليه   : اسٍ يَْحيَى يَْعنِى اْبَن أَبِى َكثِيٍر َعْن ِعْكِرَمةَ قَاَل اْبُن َعبه  قَْد أُْحِصَر َرُسوُل َّللاه

   . وسلم فََحلََق َوَجاَمَع نَِساَءهُ َونََحَر هَْديَهُ َحتهى اْعتََمَر َعاًما قَاباِلً 

ٍد َعْن يَْحيَى ْبِن َصالٍِح اْلُوَحاِظىِّ  ِحيِح َعْن ُمَحمه    . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ِ أَْخبََرنَا أَبُو عَ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب َوأَبُو أَْحَمَد ْبُن إِْسَحاَق   : ْبِد َّللاه ُمَحمه

 ِ ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن إِْسَحاَق ْبِن إِْبَراِهيَم َحده  َواللهْفظُ ألَبِى أَْحَمَد قَاالَ أَْخبََرنَا ُمَحمه

ثَنَا َشْيبَاُن َعْن قَتَاَدةَ قَْولُهُ اْلُمخَ  ٍد َحده ثَنَا يُونُُس ْبُن ُمَحمه ِمىُّ َحده َم ِمْن  ) ره ُ َما تَقَده لِيَْغفَِر لََك َّللاه

َر َويُتِمه نِْعَمتَهُ َعلَْيَك َويَْهِديََك ِصَراطًا ُمْستَقِيًما ثَنَا أَنَُس ْبُن   ( َذْنبَِك َوَما تَأَخه َمالٍِك أَنههَا قَاَل َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم َمْرِجَعهُ ِمَن اْلُحَدْيبِيَِة َوأَْصَحابُهُ ُمَخالِطُو  أُْنِزلَْت َعلَى َرُسوِل َّللاه

 ِ صلى  اْلُحْزَن َواْلَكآبَةَ قَْد ِحيَل بَْينَهُْم َوبَْيَن َمنَاِسِكِهْم َونََحُروا اْلهَْدَى بِاْلُحَدْيبِيَِة فَقَاَل نَبِىُّ َّللاه

ْنيَا َجِميًعا )   : َّللا عليه وسلم فَقََرأَهَا َعلَى أَْصَحابِِه   . لَقَْد أُْنِزلَْت َعلَىه آيَةٌ ِهَى أََحبُّ إِلَىه ِمَن الدُّ

ُ َماَذا يَْفَعُل بَِك فََماَذا يَْفَعُل بِنَا  : فَقَالُوا ِ قَْد بَيهَن َّللاه ُ َعزه َوَجله فَأَنْ   ؟ هَنِيئًا َمِريئًا لنبي َّللاه َزَل َّللاه

   .  ( لِيُْدِخَل اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َجنهاٍت تَْجِرى ِمْن تَْحتِهَا األَْنهَارُ  ) في َذلَِك 
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ِحيِح َعْن َعْبِد ْبِن ُحَمْيٍد َعْن يُونُسَ  ِ اْلَحافِظُ َحده   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه ثَنَا َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا اْلَحسَ  ُد ْبُن َغالٍِب َوَعلِىُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز قَاالَ َحده ثَنَا ُمَحمه ُن ْبُن َعلِىُّ ْبُن َحْمَشاٍذ اْلَعْدُل َحده

ثَنَا اْلَحَكُم ْبُن َعْبِد اْلَملِِك َعْن قَتَاَدةَ َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَالَ  ا َرَجْعنَا ِمَن لَمه   : بِْشِر ْبِن َسْلٍم َحده

ٍد  قَْد َخالَطُوا اْلُحْزَن َواْلَكآبَةَ َحْيُث َذبَُحوا هَْديَهُْم في أَْمِكنَتِِهْم فَقَاَل  ) اْلُحَدْيبِيَِة َوأَْصَحاُب ُمَحمه

ِ صلى َّللا عليه وسلم ْنيَا َجمِ  )   : َرُسوُل َّللاه َوَذَكَر   . يًعاأُْنِزلَْت َعلَىه آيَةٌ ِهَى أََحبُّ إِلَىه ِمَن الدُّ

   . اْلَحِديثَ 

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو بَْكرٍ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن   : أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن قَاالَ َحده ُمَحمه

ثَنَا يُونُُس ْبُن بَُكيْ  ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد اْلَجبهاِر َحده   : ٍر َعْن ُعَمَر ْبِن َذرٍّ َعْن ُمَجاِهٍد قَالَ يَْعقُوَب َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم ثاَلََث ُعَمٍر ُكلههَا في ِذى اْلقَْعَدِة ِمْنهَا اْلُعْمَرةُ الهتِى  اْعتََمَر َرُسوُل َّللاه

ةَ فََصالَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم أَْهَل َمكه ُحوا َعلَى أَْن يَْرِجَع ُصدُّ فِيهَا اْلهَْدُى فََراَسَل َرُسوُل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم اْلهَْدَى بِاْلُحَدْيبِيَِة َحْيُث َحله  َعْنهُْم في َعاِمِه َذلَِك قَاَل فَنََحَر َرُسوُل َّللاه

َجَرِة َواْنَصَرفَ  ِ   . ِعْنَد الشه ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا  َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ْبُن يَْعقُوَب َحده

ُد ْبُن َعْبِد اْلَوههاِب أَْخبََرنَا َجْعفَُر ْبُن َعْوٍن أَْخبََرنَا أَبُو ُعَمْيٍس قَاَل َسِمْعُت َعطَاًء يَقُولُ    : ُمَحمه

ِة َوفِيهَا نََحَر اْلهَْدَى   َكاَن َمْنِزُل النبي صلى َّللا عليه وسلم بِاْلُحَدْيبِيَِة في اْلَحره

ُ قَ  افِِعىُّ َرِحَمهُ َّللاه َ تََعالَى يَقُوُل   : اَل الشه هُُم الهِذيَن  ) َوإِنهَما َذهَْبنَا إِلَى أَنههُ نََحَر في اْلِحلِّ ألَنه َّللاه

وُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َواْلهَْدَى َمْعُكوفًا أَْن يَْبلَُغ َمِحلههُ  لُّهُ َمِحلُّهُ ِعْنَد َواْلَحَرُم كُ   ( َكفَُروا َوَصدُّ

افِِعىُّ  َواْلُحَدْيبِيَةُ َمْوِضٌع ِمَن األَْرِض ِمْنهُ َما هَُو في اْلِحلِّ َوِمْنهُ َما هَُو   : أَْهِل اْلِعْلِم قَاَل الشه

ِ صلى َّللا ع ليه وسلم في اْلَحَرِم فَإِنهَما نََحَر اْلهَْدَى ِعْنَدنَا في اْلِحلِّ َوفِيِه َمْسِجُد َرُسوِل َّللاه

ُ تََعالَى  َجَرِة فَأَْنَزَل َّللاه ُ َعِن الُْمْؤِمنِيَن إِْذ يُبَايُِعونََك  ) الهِذى بُويَِع فِيِه تَْحَت الشه لَقَْد َرِضَى َّللاه

َجَرةِ  ُ   ( َوالَ تَْحلِقُوا ُرُءوَسُكْم َحتهى يَْبلَُغ اْلهَْدُى َمِحلههُ  ) َوقَاَل في قَْولِِه   ( تَْحَت الشه َمِحلُّهُ َوَّللاه

أَْعلَُم هَا هُنَا يُْشبِهُ أَْن يَُكوَن إَِذا أُْحِصَر نََحَر َحْيُث أُْحِصَر َوَمِحلُّهُ في َغْيِر اإِلْحَصاِر اْلَحَرُم 

ْيُخ قَْد ُرِوَى َعِن اْبِن َعبهاٍس َما يَُدلُّ َعلَى صِ  ِة َوالنهْحُر َوهَُو َكالٌَم َعَربِىٌّ َواِسٌع قَاَل الشه حه

َوأَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ َوأَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن   . َذلِكَ 

ثَنَا َمالٌِك َعْن يَْحيَى ْبِن َسِعي ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر َحده ُد ْبُن إِْبَراِهيَم َحده ثَنَا ُمَحمه ٍد َعْن يَْعقُوَب َجْعفٍَر َحده

ِ ْبِن َجْعفٍَر أَنههُ أَْخبََرهُ أَنههُ َكاَن َمَع  ِ ْبِن َخالٍِد اْلَمْخُزوِمىِّ َعْن أَبِى أَْسَماَء َمْولَى َعْبِد َّللاه َعْبِد َّللاه

وا َعلَى ُحَسْيِن ْبِن َعلِىٍّ رضي َّللا عنه َوهَُو َمِريٌض  ْبِن َجْعفٍَر فََخَرَج َمَعهُ ِمَن اْلَمِدينَِة فََمرُّ

ِ ْبُن َجْعفٍَر َحتهى إَِذا َخاَف اْلفََواَت َخَرَج َوبََعَث إِلَى َعلِىِّ ْبنِ  ْقيَا فَأَقَاَم َعلَْيِه َعْبُد َّللاه أَبِى  بِالسُّ

َسْينًا أََشاَر طَالٍِب َوأَْسَماَء بِْنِت ُعَمْيٍس رضي َّللا عنهَما َوهَُما بِاْلَمِدينَِة فَقَِدَما َعلَْيِه ثُمه إِنه حُ 

ْقيَا فَنََحرَ   إِلَى َرأِْسِه فَأََمَر َعلِىُّ ْبُن أَبِى طَالٍِب رضي َّللا عنه بَِرْأِسِه فَُحلَِق ثُمه نََسَك َعْنهُ بِالسُّ

َوَكاَن ُحَسْيٌن َخَرَج َمَع ُعْثَماَن ْبِن َعفهاَن رضي َّللا عنه في َسفَِرِه   : َعْنهُ بَِعيًرا قَاَل يَْحيَى

   . كَ َذلِ 

هَا  : باب ةَ اإِلْسالَِم فَيَُحجه   الَ قََضاَء َعلَى اْلُمْحَصِر إاِله أَْن الَ يَُكوَن َحجه َحجه

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n101&p1#TOP
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ِ تَبَاَرك َوتََعالَى  افِِعىُّ رضي َّللا عنه ِمْن قِبَِل قَْوِل َّللاه فَإِْن أُْحِصْرتُْم فََما اْستَْيَسَر ِمَن  ) قَاَل الشه

َوالهِذى أَْعقُِل في أَْخبَاِر أَْهِل اْلَمَغاِزى َشبِيهٌ بَِما َذَكْرُت ِمْن   : يَْذُكْر قََضاًء قَالَ َولَْم   ( اْلهَْدىِ 

ِ صلى َّللا  ظَاِهِر اآليَِة َوَذلَِك أَنها قَْد َعلِْمنَا في ُمتََواِطِئ أََحاِديثِِهْم أَْن قَْد َكاَن َمَع َرُسوِل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه عليه وسلم َعاَم اْلُحَدْيبِيَ  ِة ِرَجاٌل َمْعُروفُوَن بِأَْسَمائِِهْم ثُمه اْعتََمَر َرُسوُل َّللاه

ْم وسلم ُعْمَرةَ اْلقَِضيهِة َوتََخلهَف بَْعُضهُْم بِاْلَمِدينَِة ِمْن َغْيِر َضُروَرٍة َولَْو لَِزَمهُُم اْلقََضاُء ألََمَرهُ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم إِْن شَ  ُ بِأَْن الَ يَتََخلهفُوا َعْنهُ َرُسوُل َّللاه    . اَء َّللاه

قَاَل اْلبَُخاِرىُّ في ِكتَابِِه َوقَاَل َرْوٌح َعِن اْبِن أَبِى نَِجيٍح َعْن ُمَجاِهٍد َعِن اْبِن َعبهاٍس رضي َّللا 

ا َمْن َحبََسهُ ُعذْ  ِذ فَأَمه هُ بِالتهلَذُّ ٌر أَْو َغْيُر َذلَِك فَإِنههُ يَِحلُّ َوالَ عنه إِنهَما اْلبََدُل َعلَى َمْن نَقََض َحجه

يَْرِجُع َوإِْن َكاَن َمَعهُ هَْدٌى َوهَُو ُمْحَصٌر نََحَرهُ إِْن َكاَن الَ يَْستَِطيُع أَْن يَْبَعَث بِِه َوإِِن اْستَطَاَع 

أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ َوأَْخبََرنَا أَبُو  َوأَْخبََرنَا  . أَْن يَْبَعَث بِِه لَْم يَِحله َحتهى يَْبلَُغ اْلهَْدُى َمِحلههُ 

ثَنَا اْبُن بُكَ  ُد ْبُن إِْبَراِهيَم َحده ثَنَا ُمَحمه ثَنَا أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن َجْعفٍَر َحده ْيٍر َحده

ِ صلى َّللا ع  : َمالٌِك أَنههُ بَلََغهُ  ليه وسلم َحله هَُو َوأَْصَحابُهُ بِاْلُحَدْيبِيَِة فَنََحُروا أَنه َرُسوَل َّللاه

فُوا بِاْلبَْيِت َوقَْبَل أَْن يَِصَل إِلَيْ  ِه اْلهَْدَى َوَحلَقُوا ُرُءوَسهُْم َوَحلُّوا ِمْن ُكلِّ َشْىٍء قَْبَل أَْن يَطهوه

ِ صلى َّللا عليه ْن َكاَن  اْلهَْدُى ثُمه لَْم نَْعلَْم أَنه َرُسوَل َّللاه وسلم أََمَر أََحًدا ِمْن أَْصَحابِِه َوالَ ِممه

   . َمَعهُ أَْن يَْقُضوا َشْيئًا َوالَ أَْن يَُعوُدوا لَِشْىءٍ 

ِ األَْصبَهَانِىُّ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن اْلجَ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا هَِم َحده أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ِ ْبُن نَافٍِع َعْن أَبِيِه َعِن اْبِن ُعَمَر قَا ثَنِى َعْبُد َّللاه ثَنَا اْلَواقِِدىُّ َحده لَْم   : لَ اْلُحَسْيُن ْبُن اْلفََرِج َحده

ِر الهِذى تَُكْن هَِذِه اْلُعْمَرةُ قََضاًء َولَِكْن َكاَن َشْرطًا َعلَى اْلُمْسلِِميَن أَْن يَْعتَِمُروا قَابَِل في الشههْ 

   . َصدههُُم اْلُمْشِرُكوَن فِيهِ 

  َمْن لَْم يََر اإِلْحالََل بِاإِلْحَصاِر بِاْلَمَرضِ   : باب

ُ تََعالَى  ِ فَإِْن أُْحِصْرتُْم فََما اْستَْيَسَر ِمَن اْلهَْدىِ  ) قَاَل َّللاه وا اْلَحجه َواْلُعْمَرةَ ّلِِله    .  ( َوأَتِمُّ

افِِعىُّ  ُ قال الشه فََمْن َحاَل بَْينَهُ َوبَْيَن اْلبَْيِت َمِرٌض َحابٌِس فَلَْيَس بَِداِخٍل في َمْعنَى   : َرِحَمهُ َّللاه

ُ أَْعلَمُ  أَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق   . اآليَِة ألَنه اآليَةَ نََزلَْت في اْلَحائِِل ِمَن اْلَعُدوِّ َوَّللاه

افِِعىُّ أَْخبََرنَا ُسْفيَاُن اْلُمَزكِّى َحده  ثَنَا الشه بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن َحده ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره

َوَعْن َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر َوَعْن َعْمِرو ْبِن   . ْبُن ُعيَْينَةَ َعِن اْبِن طَاُوٍس َعْن أَبِيِه َعِن اْبِن َعبهاسٍ 

الَ َحْصَر إاِله َحْصُر الَْعُدوِّ َزاَد أََحُدهَُما َذهََب   : اْبِن َعبهاٍس رضي َّللا عنه أَنههُ قَالَ ِدينَاٍر َعِن 

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس أَْخبََرنَا   . اْلَحْصُر اآلنَ  ثَنَا َوأَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها َحده َوأَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها َحده

بِيُع أَْخبَ  افِِعىُّ أَْخبََرنَا َمالٌِك ح َوأَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ الره   : َرنَا الشه

ثَنَا َمالٌِك َعِن اْبِن ِشهَابٍ  ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر َحده ُد ْبُن إِْبَراِهيَم َحده ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن َجْعفٍَر َحده  َعْن ُمَحمه

ِ َعْن أَبِيِه قَالَ  َسالِمِ  َمْن ُحبَِس ُدوَن اْلبَْيِت بَِمَرٍض فَإِنههُ الَ يَِحلُّ َحتهى يَطُوَف   : ْبِن َعْبِد َّللاه
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فَا َواْلَمْرَوةِ    : َوبِهََذا اإِلْسنَاِد َعْن أَبِيِه َوبِهََذا اإِلْسنَاِد َعْن أَبِيِه أَنههُ قَالَ   . بِاْلبَْيِت َوبَْيَن الصه

فَا َواْلَمْرَوِة فَإِِن اْضطُره إِلَى َشْىٍء ِمْن لُْبِس اْلمُ  ْحَصُر الَ يَِحلُّ َحتهى يَطُوَف بِاْلبَْيِت َوبَْيَن الصه

   . الثِّيَاِب الهتِى الَ بُده لَهُ ِمْنهَا َصنََع َذلَِك َواْفتََدى

افِِعىُّ في ِكتَاِب اْلَمنَاِسكِ  ُ أَْعلَمُ هَُو اْلُمْحَصُر بِ   : قَاَل الشه   : َوأَْخبََرنَا أَبُو نَْصرٍ   . اْلَمَرِض َوَّللاه

ُد ْبُن إِْبَراِهيَم حَ  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا اْبُن ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن قَتَاَدةَ أَْخبََرنَا أَبُو َعْمِرو ْبُن نَُجْيٍد َحده ده

ْختِيَ  ثَنَا َمالٌِك َعْن أَيُّوَب السه   : انِىِّ َعْن َرُجٍل ِمْن أَْهِل اْلبَْصَرِة َكاَن قَِديًما أَنههُ قَالَ بَُكْيٍر َحده

ِ بْ  ةَ َوبِهَا َعْبُد َّللاه ةَ َحتهى إَِذا ُكْنُت بِالطهِريِق ُكِسَرْت فََخِذى فَأَْرَسْلُت إِلَى َمكه ُن َخَرْجُت إِلَى َمكه

ِ ْبُن ُعَمَر َوالنهاُس فَلَ  ْص لي أََحٌد في أَْن أَِحله فَأَقَْمُت َعلَى َذلَِك اْلَماِء َعبهاٍس َوَعْبُد َّللاه ْم يَُرخِّ

   . َسْبَعةَ أَْشهٍُر ثُمه َحلَْلُت بُِعْمَرةٍ 

ِ   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْينِ  ِد ْبِن اْلفَْضِل اْلقَطهاُن بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه ُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن ُمَحمه  ُمَحمه

اِد ْبِن َزْيدٍ  ثَنَا أَبُو النُّْعَماِن َعْن َحمه ثَنَا يَْعقُوُب ْبُن ُسْفيَاَن َحده ثَنَا  ْبُن َجْعفَِر ْبِن ُدُرْستَُوْيِه َحده َحده

اِحلَتِى َخَرْجُت ُمْعتَِمًرا َحتهى إَِذا ُكْنُت بِاْلَدثِنَيهِة َوقَْعُت َعْن رَ   : أَيُّوُب َعْن أَبِى اْلَعالَِء قَالَ 

لَْيَس لَهُ َوْقٌت َكَوْقِت اْلَحجِّ يَُكوُن   : فَُكِسْرُت فَبََعْثُت إِلَى اْبِن ُعَمَر َواْبِن َعبهاٍس فَُسئاِلَ فَقَاالَ 

ٍر َحتهى َعلَى إِْحَراِمِه َحتهى يَِصَل إِلَى اْلبَْيِت قَاَل فَتَنَقهْلُت تِْلَك اْلِميَاهَ ِستهةَ أَْشهٍُر أَْو َسْبَعةَ أَْشهُ 

يِر ِمْن ثِقَاِت اْلبَْصِريِّينَ   : هَُو أَبُو اْلَعالَءِ   . َوَصْلُت إِلَى اْلبَْيتِ  خِّ ِ ْبِن الشِّ   . يَِزيُد ْبُن َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا ال  : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  بِيُع أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َحده ره

ُد ْبُن َجْعفٍَر اْلُمزَ  افِِعىُّ أَْخبََرنَا َمالٌِك ح َوأَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه كِّى الشه

ثَنَا َمالٌِك َعْن يَ  ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر َحده ُد ْبُن إِْبَراِهيَم اْلَعْبِدىُّ َحده ثَنَا ُمَحمه ْحيَى ْبِن َسِعيٍد َعْن ُسلَْيَماَن َحده

بَْيِر أَْفتَْوا اْبَن ُحَزابَةَ اْلَمْخُزوِمىه َوإِنههُ ُصِرَع  ْبِن يََساٍر أَنه اْبَن ُعَمَر َوَمْرَواَن َواْبَن الزُّ

ةَ َوهَُو ُمْحِرٌم أَْن يَتََداَوى بَِما الَ بُده ِمْنهُ َويَْفتَِدَى فَإِ  َذا َصحه اْعتََمَر فََحله ِمْن بِبَْعِض طَِريِق َمكه

أَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق َوأَبُو بَْكِر   . إِْحَراِمِه َوَكاَن َعلَْيِه أَْن يَُحجه َعاًما قَاباِلً َويُْهِدىَ 

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ثَ   : ْبُن اْلَحَسِن قَاالَ َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ِ ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم ُمَحمه ُد ْبُن َعْبِد َّللاه نَا ُمَحمه

ِد ْبِن َعْبِد  ْحَمِن ْبِن الْقَاِسِم َوُمَحمه أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى َعْمُرو ْبُن اْلَحاِرِث َعْن َعْبِد الره

ٍد َعْن َعائَِشةَ أَنههَا قَالَتْ  ْحَمِن َعِن اْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمه َما نَْعلَُم َحَراًما يُِحلُّهُ إاِله الطهَواُف   : الره

ِ الته  ُ في َمْسأَلَِة ااِلْستِْثنَاِء في اْلَحجِّ َدلِيٌل في هَِذِه َوبِاّلِله    . ْوفِيقُ بِاْلبَْيِت َوَما نَْذُكُرهُ إِْن َشاَء َّللاه

  َمْن َرأَى اإِلْحالََل بِاإِلْحَصاِر بِاْلَمَرضِ   : باب

ِ ْبُن أَْحَمَد ْبِن   : نَا أَبُو نَْصرٍ أَْخبَرَ  ثَنَا َعْبُد َّللاه ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن إِْسَماِعيَل الطهابَِرانِىُّ بِهَا َحده ُمَحمه

اُف  وه اُج الصه ثَنَا اْلَحجه ثَنَا َرْوٌح َحده ائُِغ َحده ُد ْبُن إِْسَماِعيَل الصه ثَنَا ُمَحمه  حَمْنُصوٍر الطُّوِسىُّ َحده

ثَنَا أَبُ  ثَنَا ِهَشاُم ْبُن َعلِىٍّ َحده ثَنَا َعلِىُّ ْبُن َحْمَشاٍذ َحده ِ اْلَحافِظُ َحده   : و النُّْعَمانِ وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنِى  اُج ْبُن أَبِى ُعْثَماَن قَاَل َحده ثَنِى اْلَحجه ثَنَا َعْبُد اْلَوِراِث ْبُن َسِعيٍد َحده يَْحيَى ْبُن أَبِى َعاِرٌم َحده

اُج ْبُن َعْمٍرو األَْنَصاِرىُّ أَنههُ   : َكثِيرٍ  ثَنِى اْلَحجه ثَهُ قَاَل َحده أَنه ِعْكِرَمةَ َمْولَى اْبِن َعبهاٍس َحده
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ِ صلى َّللا عليه وسلم يَقُولُ  قَاَل   . َمْن ُكِسَر أَْو َعَرَج فَقَْد َحله َوَعلَْيِه أُْخَرى  : َسِمَع َرُسوَل َّللاه

ْثُت اْبَن َعبهاٍس َوأَبَا هَُرْيَرةَ فَقَاالَ  لَْفظُ َحِديِث َعْبِد اْلَواِرِث َوفِى ِرَوايَِة َرْوٍح َعِن   . َصَدقَ   : فََحده

اِج ْبِن َعْمٍرو األَْنَصاِرىِّ َوقَالَ  ةٌ أُْخَرى  : اْلَحجه    . َواْلبَاقِى بَِمْعنَاهُ   . فَقَْد َحله َوَعلَْيِه َحجه

اِف َعْن  وه اِج ْبِن أَبِى ُعْثَماَن الصه َوهََكَذا َرَواهُ يَْحيَى اْلقَطهاُن َوأَبُو َعاِصٍم َوَغْيُرهَُما َعِن الَْحجه

اِج ْبِن َعْمٍرو األَْنَصاِرىِّ  َوقَْد َخالَفَهُ َمْعَمٌر َعْن   . يَْحيَى َذَكُروا فِيِه َسَماَع ِعْكِرَمةَ َعِن اْلَحجه

ِ اْلَحافِظُ َوقَْد َخا لَفَهُ َمْعَمٌر َعْن يَْحيَى ْبِن أَبِى َكثِيٍر فَأَْدَخَل بَْينَهَُما َرُجالً أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنِى أَبِى َحده  ِ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل َحده ثَنَا َعْبُد َّللاه َعْبُد ثَنَا أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن َجْعفٍَر اْلقَِطيِعىُّ َحده

ِ ْبِن َرافٍِع َمْولَى أُمِّ  اِق أَْخبََرنَا َمْعَمٌر َعْن يَْحيَى ْبِن أَبِى َكثِيٍر َعْن ِعْكِرَمةَ َعْن َعْبِد َّللاه زه  الره

ِ صلى اَج ْبَن َعْمٍرو األَْنَصاِرىه َعْن َحْبِس اْلُمْسلِِم فَقَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه  َسلََمةَ قَاَل َسأَْلُت اْلَحجه

ْثُت اْبَن   . َمْن ُكِسَر أَْو َعَرَج فَقَْد َحله َوَعلَْيِه اْلَحجُّ ِمْن قَابِلٍ  )   : َّللا عليه وسلم قَاَل ِعْكِرَمةُ فََحده

اجُ   : َعبهاٍس َوأَبَا هَُرْيَرةَ فَقَاالَ     . َصَدَق اْلَحجه

ِن أَبِى َكثِيٍر َوَرَواهُ يَِزيُد ْبُن أَبِى َحبِيٍب َعْن َوبَِمْعنَاهُ َرَواهُ ُمَعاِويَةُ ْبُن َسالهٍم َعْن يَْحيَى بْ 

ِ ْبِن َرافِعٍ 
اُف َعْن يَْحيَى ْبِن   : قَاَل َعلِىُّ ْبُن اْلَمِدينِىِّ   { ج }   . ِعْكِرَمةَ َعْن َعْبِد َّللاه وه اُج الصه اْلَحجه

 ِ ثَنَا  أَبِى َكثِيٍر أَْثبُُت أَْخبََرنَا بَِذلَِك أَبُو َعْبِد َّللاه ٍد اإِلْسفََرائِينِىُّ َحده اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه

ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن اْلبََراِء َعْن َعلِىِّ اْبِن اْلَمِدينِىِّ فََذَكَرهُ     . ُمَحمه

ْيخُ  لُّ بَْعَد فََواتِِه بَِما يَِحلُّ بِِه َمْن َوقَْد َحَملَهُ بَْعُض أَْهِل اْلِعْلِم إِْن َصحه َعلَى أَنههُ يَحِ   : قَاَل الشه

ينَا َعِن اْبِن َعبهاٍس ثَابِتًا َعْنهُ أَنههُ قَالَ  الَ َحْصَر إاِله َحْصُر   : يَفُوتُهُ اْلَحجُّ بَِغْيِر َمِرٍض فَقَْد ُروِّ

ُ أَْعلَمُ  ْحَمِن َوأَْخبََرنَ   . َعُدوٍّ َوَّللاه لَِمىُّ أَْخبََرنَا أَبُو َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد الره ْحَمِن السُّ ا أَبُو َعْبِد الره

اِم عَ  ثَنَا َعبهاُد ْبُن اْلَعوه ثَنَا َعلِىُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز َعْن أَبِى ُعبَْيٍد َحده ْن أَبَاَن اْلَحَسِن اْلَكاِرِزىُّ َحده

ْحَمِن ْبِن األَْسَوِد َعْن أَبِ  ِ هَُو اْبُن َمْسُعوٍد رضي َّللا عنه ْبِن تَْغلَِب َعْن َعْبِد الره يِه َعْن َعْبِد َّللاه

 ِ اْبَعثُوا بِالهَْدِى َواْجَعلُوا بَْينَُكْم   : في الهِذى لُِدَغ َوهَُو ُمْحِرٌم بِاْلُعْمَرِة فَأُْحِصَر فَقَاَل َعْبُد َّللاه

ةَ َحله هَ  األََماُر   : قَاَل أَبُو ُعبَْيٍد قَاَل اْلِكَسائِىُّ   { غ }   . َذاَوبَْينَهُ يَْوَم أََماٍر فَإَِذا ُذبَِح اْلهَْدُى بَِمكه

ْىُء يَقُولُ     . اْجَعلُوا بَْينَُكْم يَْوًما تَْعِرفُونَهُ لَِكْيالَ تَْختَلِفُوا  : اْلَعالََمةُ الهتِى يُْعَرُف بِهَا الشه

  ااِلْستِْثنَاِء في اْلَحجِّ   : باب

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ   : رٍ أَْخبََرنَا أَبُو بَكْ  ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا   : أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َحده ُمَحمه

 ِ افِِعىُّ أَْخبََرنَا اْبُن ُعيَْينَةَ َعْن ِهَشاٍم َعْن أَبِيِه أَنه َرُسوَل َّللاه بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه  الره

بَْيِر فَقَالَ صلى َّللا عليه وس إِنِّى َشاِكيَةٌ   : فَقَالَتْ   . أََما تُِريِديَن اْلَحجه   : لم َمره بُِضبَاَعةَ بِْنِت الزُّ

ى َواْشتَِرِطى أَنه َمِحلِّى َحْيُث َحبَْستَنِى  : فَقَاَل لَهَا    . ُحجِّ
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افِِعىُّ في ِكتَاِب اْلَمنَاِسِك لَْو ثَبََت َحِديُث ُعْرَوةَ  َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم فِى  قَاَل الشه

ِ صلى َّللا  ااِلْستِْثنَاِء لَْم أَْعُدهُ إِلَى َغْيِرِه ألَنههُ الَ يَِحلُّ ِعْنِدى ِخالَُف َما ثَبََت َعْن َرُسوِل َّللاه

ْيُخ قَْد ثَبََت هََذا اْلَحِديُث ِمْن أَْوُجٍه َعِن النبي صلى َّللا عليه  . عليه وسلم     . وسلم قَاَل الشه

ا َحِديُث اْبِن ُعيَْينَةَ َعْن ِهَشاٍم فَقَْد ُرِوَى َمْوُصوالً أَْخبََرنَاهُ أَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحاِرِث اْلفَقِيهُ  أَمه

ثَنَ  ثَنَا َعْبُد اْلَجبهاِر ْبُن اْلَعالَِء َحده ثَنَا اْبُن َصاِعٍد َحده ا ُسْفيَاُن أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُعَمَر اْلَحافِظُ َحده

أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم   : َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها

ى َواْشتَِرِطى َوقُولِى   : نََعْم قَالَ   : قَالَتْ   . أَتُِريِديَن اْلَحجه   : َمره بُِضبَاَعةَ َوِهَى َشاِكيَةٌ فَقَالَ  فَُحجِّ

َوَصلَهُ َعْبُد اْلَجبهاِر َوهَُو ثِقَةٌ َعْن ُسْفيَاَن َوأَْرَسلَهُ َغْيُرهُ َوقَْد   . َمِحلِّى َحْيُث َحبَْستَنِىاللههُمه 

اُد ْبُن أَُساَمةَ َوَمْعَمُر ْبُن َراِشٍد َعْن ِهَشاٍم َعْن أَبِيِه َعْن َعائَِشةَ َوَمْعَمٌر   : َوَصلَهُ أَبُو أَُساَمةَ  َحمه

هْ     . ِرىِّ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعائَِشةَ َعِن الزُّ

ُد ْبُن إِسْ  ثَنَا ُمَحمه اِرِمىُّ َحده ٍد الده ثَنِى اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمه ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه َحاَق َحده

ثَنَا أَبُو أَُساَمةَ َعْن ِهَشاٍم َعْن أَبِيِه َعْن  َدَخَل   : َعائَِشةَ رضي َّللا عنها قَالَتْ أَبُو ُكَرْيٍب َحده

بَْيِر فَقَاَل لَهَا ِ صلى َّللا عليه وسلم َعلَى ُضبَاَعةَ بِْنِت الزُّ   : قَالَتْ   . أََرْدِت اْلَحجه   : َرُسوُل َّللاه

ِ َما أَِجُدنِى إاِله َوِجَعةً  ى َواْشتَِرِطى َوقُولِى اللههُ   : فَقَاَل لَهَا  . َوَّللاه   . مه َمِحلِّى َحْيُث َحبَْستَنِىُحجِّ

   . َوَكانَْت تَْحَت اْلِمْقَدادِ 

ِحيِح َعْن أَبِى ُكَرْيٍب َوَرَواهُ اْلبَُخاِرىُّ َعْن ُعبَْيِد ْبِن إِْسَماِعيَل َعْن أَبِى  َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَ   . أَُساَمةَ  ثَنِى َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ ْبُن أَْحَمَد َحده ثَنَا َعْبُد َّللاه ا أَْحَمُد ْبُن َجْعفٍَر َحده

ْهِرىِّ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعائَِشةَ قَالَتْ  اِق أَْخبََرنَا َمْعَمٌر َعِن الزُّ زه ثَنَا َعْبُد الره َدَخَل النبي   : أَبِى َحده

بَيْ  إِنِّى أُِريُد اْلَحجه َوأَنَا   : ِر ْبِن َعْبِد اْلُمطهلِِب فَقَالَتْ صلى َّللا عليه وسلم َعلَى ُضبَاَعةَ بِْنِت الزُّ

ى َواْشتَِرِطى أَنه َمِحلِّى َحْيُث َحبَْستَنِى )   : َشاِكيَةٌ فَقَاَل النبي صلى َّللا عليه وسلم قَاَل   . ُحجِّ

اِق أَ  زه ثَنَا َعْبُد الره اِق قَاَل َوَحده زه ثَنَا َعْبُد الره ْخبََرنَا َمْعَمٌر َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َوَحده

   . َعْن َعائَِشةَ ِمْثلَهُ 

اقِ  زه ِحيِح َعْن َعْبِد ْبِن ُحَمْيٍد َعْن َعْبِد الره أَْخبََرنَا أَبُو طَاِهٍر اْلفَقِيهُ َوأَبُو   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعي ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ َعْبِد َّللاه ثَنَا   : ِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَالُوا َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنَا َداُوُد ْبُن َعْبِد الره  ٍد األَْزَرقِىُّ َحده َغانِىُّ أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن إِْسَحاَق الصه ْحَمِن ُمَحمه

بَْيِر أَنههُ َسِمَع طَاُوًسا َوِعْكِرَمةَ َمْولَى اْبِن َعبهاٍس يُْخبَِراِن َعِن َعِن اْبِن ُجَرْيٍج أَْخبَ  َرنِى أَبُو الزُّ

ِ صلى َّللا عليه   : اْبِن َعبهاٍس قَالَ  بَْيِر ْبِن َعْبِد اْلُمطهلِِب َرُسوَل َّللاه َجاَءْت ُضبَاَعةُ بِْنُت الزُّ

ِ إِ   : وسلم فَقَالَتْ  أَِهلِّى   : قَالَ   ؟ نِّى اْمَرأَةٌ ثَقِيلَةٌ َوأُِريُد اْلَحجه فََكْيَف تَأُْمُرنِى أُِهلُّ يَا َرُسوَل َّللاه

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو اْلفَْضِل ْبُن   . َواْشتَِرِطى أَنه َمِحلِّى َحْيُث َحبَْستَنِى َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَْحَمدُ  ُد ْبُن بَْكٍر اْلبُْرَسانِىُّ  إِْبَراِهيَم َحده ثَنَا إِْسَحاُق ْبُن إِْبَراِهيَم أَْخبََرنَا ُمَحمه ْبُن َسلََمةَ َحده

بَْيِر أَنههُ َسِمَع طَاُوًسا َوِعْكِرَمةَ َمْولَى اْبِن َعبهاٍس يُْخبِرَ  اِن أَْخبََرنَا اْبُن ُجَرْيٍج أَْخبََرنِى أَبُو الزُّ
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ِ صلى َّللا عليه وسلم فَقَالَتْ   : َعِن اْبِن َعبهاسٍ  إِنِّى اْمَرأَةٌ ثَقِيلَةٌ   : أَنه ُضبَاَعةَ أَتَْت َرُسوَل َّللاه

  . أَِهلِّى بِاْلَحجِّ َواْشتَِرِطى أَنه َمِحلِّى َحْيُث تَْحبَِسنِى  : َوإِنِّى أُِريُد اْلَحجه فََما تَأُْمُرنِى قَالَ 

   . فَأَْدَرَكْتهُ 

ِحيِح َعْن إِْسَحاَق ْبِن إِْبَراِهيَم َوأَْخَرَجهُ أَْيًضا ِمْن َحِديِث َعْبِد اْلَوههاِب ْبِن  َرَواهُ ُمْسلِمٌ  في الصه

ثَنَا أَبُو بَْكرٍ   . َعْبِد اْلَمِجيِد َوأَبِى َعاِصٍم َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ  ثَنَا أَبُو بَْكرٍ   : َوَحده ُد ْبُن   : َوَحده ُمَحمه

ثَنَا أَبُو َداُوَد الطهيَالِِسىُّ اْلَحَسِن ْبِن فُورَ  ثَنَا يُونُُس ْبُن َحبِيٍب َحده ِ ْبُن َجْعفٍَر َحده َك أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه

ثَنَا َحبِيُب ْبُن يَِزيَد َعْن َعْمِرو ْبِن هَِرٍم َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر َوِعْكِرَمةَ َعِن اْبِن َعبهاسٍ  أَنه   : َحده

بَْيِر أَْن تَْشتَِرطَ في اْلَحجِّ فَفََعلَْت َذاَك َعْن النبي صلى َّللا  عليه وسلم أََمَر ُضبَاَعةَ بِْنَت الزُّ

ِ صلى َّللا عليه وسلم     . أَْمِر َرُسوِل َّللاه

ِ َعْن أَبِى َداُوَد الطهيَالِِسىِّ  ِحيِح َعْن هَاُروَن ْبِن َعْبِد َّللاه َرنَا أَبُو َوأَْخبَ   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ُد ْبُن أَْحَمَد الرِّ  ثَنَا ُمَحمه ٍد اْلِمْصِرىُّ َحده يَاِحىُّ اْلُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ثَنَا يَِزيُد ْبُن هَاُروَن أَْخبََرنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُحَسْيٍن َعْن أَبِى بِْشٍر َعْن ِعْكِرَمةَ َعِن    : اْبِن َعبهاسٍ َحده

بَْيِر َوِهى تُِريُد اْلَحجه فَقَاَل  ِ صلى َّللا عليه وسلم َدَخَل َعلَى ُضبَاَعةَ بِْنِت الزُّ أَنه َرُسوَل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم اْشتَِرِطى ِعْنَد إِْحَراِمِك َمِحلِّى َحْيُث َحبَْستَنِى فَإِنه َذلَِك  )   : لَهَا َرُسوُل َّللاه

ثَنَا   : َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . لَكِ  فهاُر َحده َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

ثَنَا ِهالَُل  اِم َحده ثَنَا َعبهاُد ْبُن اْلَعوه انِىُّ َحده ثَنَا يَْحيَى اْلِحمه اُز َحده ْبُن َخبهاٍب أَْحَمُد ْبُن َعلِىٍّ اْلَخزه

بَْيرِ  ِ إِنِّى أُِريُد اْلَحجه   : َعْن ِعْكِرَمةَ َعِن اْبِن َعبهاٍس قَاَل قَالَْت ُضبَاَعةُ بِْنُت الزُّ يَا َرُسوَل َّللاه

َمِحلِّى ِمَن  لَبهْيَك اللههُمه لَبهْيكَ   : فَما أَقُوُل قَاَل قُولِى  : قَالَتْ   . نََعْم فَاْشتَِرِطى  : أَفَأَْشتَِرطُ قَالَ 

اِف َعْن   . األَْرِض َحْيُث َحبَْستَنِى وه اِج الصه ثَنَا َعبهاٌد َعِن اْلَحجه ثَنَا َعبهاٌد َعِن قَاَل َوَحده قَاَل َوَحده

َرَواهُ   . يَْحيَى ْبِن أَبِى َكثِيٍر َعْن ِعْكِرَمةَ َعِن اْبِن َعبهاٍس َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم نَْحَوهُ 

ِل ُدوَن أَ  اِم بِاإِلْسنَاِد األَوه نَِن َعْن أَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل َعْن َعبهاِد ْبِن اْلَعوه بُو َداُوَد في ِكتَاِب السُّ

ُد ْبُن َجرِ   . الثهانِى ثَنَا ُمَحمه ثَنِى أَبُو َعْمِرو ْبُن أَبِى َجْعفٍَر َحده ِ اْلَحافِظُ َحده يٍر َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا إِْسَرائِيلُ  وِذىُّ َحده ٍد اْلَمْرورُّ ثَنَا اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمه ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َمنِيٍع َحده َعْن  الطهبَِرىُّ َحده

ى   : ِسَماٍك َعْن ِعْكِرَمةَ َعِن اْبِن َعبهاٍس أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم قَاَل لُِضبَاَعةَ  ُحجِّ

اُج َعْن أَْحَمَد   . َمِحلِّى َحْيُث َحبَْستَنِى َواْشتَِرِطى أَنه  ثَنَاهُ أَبُو اْلَعبهاِس السهره قَاَل أَبُو َعْمٍرو َحده

   . ْبِن َمنِيعٍ 

ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َسْهٍل  ْيبَانِىُّ َحده ِ الشه ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ْبَراِهيُم ْبُن َوإِ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا َربَاُح ْبُن أَ  ثَنَا إِْسَحاُق ْبُن إِْبَراِهيَم أَْخبََرنَا أَبُو َعاِمٍر اْلَعقَِدىُّ َحده بِى أَبِى طَالٍِب قَاالَ َحده

ِ صلى َّللا علي  : َمْعُروٍف اْلَمكِّىُّ َعْن َعطَاِء ْبِن أَبِى َربَاٍح َعِن اْبِن َعبهاسٍ  ه أَنه َرُسوَل َّللاه

ى َواْشتَِرِطى أَنه َمِحلِّى َحْيُث تَْحبُِسنِى  : وسلم أََمَر ُضبَاَعةَ     . أَْن ُحجِّ

ِحيِح َعْن إِْسَحاَق ْبِن إِْبَراِهيَم َوَغْيِرهِ     . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه
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أَْحَمُد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن يَْحيَى   : اْلُحَسْينِ أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن اْلفَْضِل الْقَطهاُن بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا أَبُو 

بَْيِر َعْن َجابِرٍ  ثَنَا اْبُن ُجَرْيٍج َعْن أَبِى الزُّ ثَنَا أَبُو َعاِصٍم َحده ثَنَا أَبُو قاِلَبَةَ َحده أَنه  األََدِمىُّ َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَاَل لُِضبَاَعةَ  ى َواْشتَرِ   : َرُسوَل َّللاه   . ِطى أَنه َمِحلِّى َحْيُث َحبَْستَنِىُحجِّ

َوأَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد َوأَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد   . َكَذا قَاَل َعْن َجابِرٍ 

ثَنَا ِهَشاٌم  ثَنَا ُمْسلٌِم َحده ثَنَا أَبُو ُمْسلٍِم َحده بَْيِر َعْن َجابٍِر أَنه النبي صلى ْبُن ُعبَْيٍد َحده ثَنَا أَبُو الزُّ َحده

بَْيرِ  ى َواْشتَِرِطى أَنه َمِحلِّى َحْيُث َحبَْستَنِى  : َّللا عليه وسلم قَاَل لُِضبَاَعةَ بِْنِت الزُّ   . ُحجِّ

ٍد اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحسَ   : َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ثَنَا َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه ِد ْبِن إِْسَحاَق َحده ُن ْبُن ُمَحمه

ثَنَا ُسلَْيَماُن ْبُن كَ  ُد ْبُن َكثِيٍر َحده ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن أَبِى بَْكٍر َحده ثَنَا ُمَحمه ثِيٍر يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب َحده

بَْيِر أَنه َعْن ُحَمْيٍد الطهِويِل َعْن َزْينََب بِْنِت نَبِيٍط اْمَرأَِة أَنَِس ْبِن َما لٍِك َعْن ُضبَاَعةَ بِْنِت الزُّ

ى َواْشتَِرِطى  : النبي صلى َّللا عليه وسلم قَاَل لَهَا ِد ْبِن   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ   . ُحجِّ ُد ْبُن ُمَحمه ُمَحمه

ثَنَا اإلِ  ِ ْبِن َجْعفٍَر اْلَعطهاُر اْلِحيِرىُّ َوَكتَبَهُ لي بَِخطِِّه َحده ُد ْبُن   : َماُم أَبُو َسْهلٍ َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا أَبُو بَْكرٍ  اِح   : ُسلَْيَماَن َحده اِد ْبِن اْلَجره ثَنَا ِعَصاُم ْبُن َروه ُد ْبُن إِْسَحاَق ْبِن ُخَزْيَمةَ َحده ُمَحمه

ثَنَا يَْحيَى ْبُن َسِعيٍد َعْن َسعِ  ثَنَا َعْبُد اْلَواِرِث َحده ثَنَا آَدُم َحده يِد ْبِن اْلُمَسيهِب َعْن ُضبَاَعةَ بِْنِت َحده

بَْيِر قَاَل قَالَتْ  ِ إِنِّى أُِريُد اْلَحجه فََكْيَف أُِهلُّ بِاْلَحجِّ   : الزُّ اللههُمه إِنِّى أُِهلُّ   : قَاَل قَْولِى  ؟ يَا َرُسوَل َّللاه

تَهُ لي َوإِْن َحبَْستَنِى فَُعَمَرةٌ َوإِْن َحبَْستَنِى َعْنهَُما بِاْلَحجِّ إِْن أَِذْنَت لي بِِه َوأََعْنتَنِى َعلَْيِه َويَسهرْ 

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ   . َجِميًعا فََمِحلِّى َحْيُث َحبَْستَنِى أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو َحده

بِيُع قَاَل قَاَل الشهافِِعىُّ ِحَكايَةً َعنِ  اْبِن َمْهِدىٍّ َعْن ُسْفيَاَن َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن َعْبِد  أَْخبََرنَا الره

يَا أَبَا أَُميهةَ ُحجه   : األَْعلَى َعْن ُسَوْيِد ْبِن َغفَلَةَ قَاَل قَاَل لي ُعَمُر ْبُن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه

ِ َعلَْيَك َما اْشتََرْطتَ  أَْخبََرنَا أَبُو َطاِهٍر اْلفَقِيهُ َوأَبُو َسِعيِد   . َواْشتَِرْط فَإِنه لََك َما اْشتََرْطَت َوّلِِله

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ثَنَا   : ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َحده ُد ْبُن إِْسَحاَق َحده ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن أَبِى إِْسَحاَق َعْن َعِميَرةَ بْ  ِ يَْعنِى اْبَن َمْسُعوٍد قَبِيَصةُ َحده ِن ِزيَاٍد َعْن َعْبِد َّللاه

َر َوإاِلَ فَُعْمَرةً   : ُحجه َواْشتَِرْط َوقُلْ   : قَالَ  َوأَْخبََرنَا أَبُو   . اللههُمه اْلَحجه أََرْدُت َولَهُ َعَمْدُت فَإِْن تَيَسه

ثَنَا ُسَرْيٌج طَاِهٍر َوأَبُو َوأَْخبََرنَا أَبُو طَاِهٍر َوأَبُو َسِعيٍد  ٌد َحده ثَنَا ُمَحمه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس َحده قَاالَ َحده

ِه َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها أَنههَا  نَاِد َعْن َعْلقََمةَ ْبِن أَبِى َعْلقََمةَ َعْن أُمِّ أَْخبََرنَا اْبُن أَبِى الزِّ

ْلَحجه أََرْدُت َولَهُ َعَمْدُت فَإِْن تََمْمتَهُ فَهَُو َحجٌّ َوإاِلَ فَِهَى اْستَْثنُوا في اْلَحجِّ اللههُمه ا  : َكانَْت تَقُولُ 

ثَنَا أَبُو   . ُعْمَرةٌ َوَكانَْت تَْستَْثنِى َوتَأُْمُر َمْن َمَعهَا أَْن يَْستَْثنُوا َوأَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن َحده

بِي افِِعىُّ أَْخبََرنَا اْبُن ُعيَْينَةَ َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ َعْن اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره ُع أَْخبََرنَا الشه

َماَذا أَقُوُل   : فَقُْلُت لَهَا  ؟ هَْل تَْستَْثنِى إَِذا َحَجْجتَ   : أَبِيِه قَاَل قَالَْت لي َعائَِشةُ رضي َّللا عنها

ْرتَهُ فَهَُو اْلَحجُّ َوإِْن َحبََسنِى َحابٌِس فَهَُو  قُِل اللههُمه اْلَحجه أََرْدتُ   : فَقَالَتْ  َولَهُ َعَمْدُت فَإِْن يَسه

ِد ْبِن ُعَمَر ْبِن أَبِى َسلََمةَ قَالَ   . ُعْمَرةٌ  ينَا َعْن ُمَحمه ِد ْبِن َوُروِّ ينَا َعْن ُمَحمه َكانَْت أُمُّ َسلََمةَ   : َوُروِّ

ُد ْبُن   : أَْخبََرنَاهُ أَبُو بَْكرٍ   . ُرنَا إَِذا َحَجْجنَا بِااِلْشتَِراطِ َزْوُج النبي صلى َّللا عليه وسلم تَأْمُ  ُمَحمه

ُد ْبُن ُسلَْيَماَن ْبِن فَاِرٍس حَ  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا إِْبَراِهيَم اْلفَاِرِسىُّ أَْخبََرنَا أَبُو إِْسَحاَق األَْصبَهَانِىُّ َحده ده

ُد ْبُن إِْسَماِعيَل اْلبُخَ  ُد ْبُن إِْسَحاَق ُمَحمه ثَنَا يُونُُس أَْخبََرنَا ُمَحمه ثَنِى ُعبَْيُد ْبُن يَِعيَش َحده اِرىُّ َحده

ِد ْبِن ُعَمَر ْبِن أَبِى َسلََمةَ َعْن أَبِيِه فََذَكَرهُ     . َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن ُمَحمه
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  َمْن أَْنَكَر ااِلْشتَِراطَ في اْلَحجِّ   : باب

ثَنَا أَبُو أَْخبََرنَا أَبُو  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن َوأَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق قَالُوا َحده َعْبِد َّللاه

ِ ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب   : اْلَعبهاسِ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا ُمَحمه ُمَحمه

ِ ْبُن ُعَمَر رضي َّللا عنه   : َرنِى يُونُُس ْبُن يَِزيَد َعِن اْبِن ِشهَاٍب َعْن َسالٍِم قَالَ أَْخبَ  َكاَن َعْبُد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم إِْن   : يُْنِكُر ااِلْشتَِراطَ في اْلَحجِّ َويَقُولُ  أَلَْيَس َحْسبُُكْم َسنَةَ َرُسوِل َّللاه

فَا َواْلَمْرَوِة ثُمه َحله ِمْن ُكلِّ َشْىٍء َحتهى َحجه َعاًما ُحبَِس أََحُدُكْم َعِن اْلحَ  جِّ طَاَف بِاْلبَْيِت َوبِالصه

  . الَ نَْعلَُم َشْرطًا يَُجوُز في إِْحَرامٍ   : قَاَل يُونُُس قَاَل َربِيَعةُ   . قَاباِلً َويُْهِدى أَْو يَُصوُم إِْن لَْم يَِجدْ 

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو أَْحَمَد اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبدِ  ُد ْبُن   : َّللاه ُمَحمه

ْهِرىِّ َعْن َسالٍِم َعِن اْبِن  ثَنَا اْبُن اْلُمبَاَرِك َعْن يُونَُس َعِن الزُّ ثَنَا أَبُو ُكَرْيٍب َحده إِْسَحاَق َحده

ِ صلى َّللا   : ُر ااِلْشتَِراطَ في اْلَحجِّ َويَقُولُ أَنههُ َكاَن يُْنكِ   : ُعَمرَ  أَلَْيَس َحْسبُُكْم َسنَةَ َرُسوِل َّللاه

َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو األَِديُب أَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر اإِلْسَماِعيلِىُّ أَْخبََرنَا اْبُن نَاِجيَةَ   . عليه وسلم 

ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َمنِيٍع َوالْ  ِ ْبُن اْلُمبَاَرِك َعْن َحده ثَنَا َعْبُد َّللاه َحَسُن ْبُن َعَرفَةُ َوَعلِىُّ ْبُن ُمْسلٍِم قَالُوا َحده

ْهِرىِّ فََذَكَرهُ بِِمْثلِهِ     . َمْعَمٍر َعِن الزُّ

ٍد َعِن اْبِن اْلُمبَاَرِك بِاإِلْسنَا ِحيِح َعْن أَْحَمَد ْبِن ُمَحمه ِدْيِن َجِميًعا هََكَذا َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

اِق َعْن َمْعَمٍر َوَزاَد فِيهِ   . ُمْختََصًرا زه اِق َعْن َوَرَواهُ َعْبُد الره زه َوإِْن َحبََس   : َوَرَواهُ َعْبُد الره

فَا َواْلَمْرَوِة ثُمه يَْحلُِق أَ  ُر َوَعلَْيِه أََحًدا ِمْنُكْم َحابٌِس فَإَِذا َوَصَل إِلَْيِه طَاَف بِِه َوبَْيَن الصه ْو يُقَصِّ

ثَنَا اْبُن   . اْلَحجُّ ِمْن قَابِلٍ  أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعْمٍرو األَِديُب أَْخبََرنَا اإِلْسَماِعيلِىُّ أَْخبََرنَا اْبُن نَاِجيَةَ َحده

اِق فََذَكَرهُ  زه ثَنَا َعْبُد الره    . َزْنُجَوْيِه َحده

حْ  ِ ْبَن ُعَمَر ْبِن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه لَْو بَلََغهُ َحِديُث   : َمنِ َوِعْنِدى أَنه أَبَا َعْبِد الره َعْبَد َّللاه

ِ التهوْ  بَْيِر لََصاَر إِلَْيِه َولَْم يُْنِكْر ااِلْشتَِراطَ َكَما لَْم يُْنِكْرهُ أَبُوهُ َوبِاّلِله    . فِيقُ ُضبَاَعةَ بِْنِت الزُّ

  بَِغْيِر إِْذِن َزْوِجهَا َحْصِر اْلَمْرأَِة تُْحِرمُ   : باب

ِ ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  اُز بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن ْبِن إِْسَحاَق اْلبَزه ُمَحمه

ثَنَا أَبُو يَْحيَى ْبُن أَبِى مَ  ةَ َحده ِد ْبِن إِْسَحاَق اْلفَاِكِهىُّ بَِمكه ٍد ُمَحمه ثَنَا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه َرةَ َحده سه

اُن ْبُن إِْبَراِهيَم في اْمَرأٍَة لَهَا َماٌل تَْستَأِْذُن َزْوَجهَا في اْلَحجِّ فاَلَ يَأَْذنُ  ثَنَا َحسه  لَهَا األَْزَرقِىُّ َحده

ِ ْبُن ُعمَ  ائُِغ قَاَل نَافٌِع قَاَل َعْبُد َّللاه ِ صلى َّللا عليه وسلم قَاَل قَاَل إِْبَراِهيُم الصه َر َعْن َرُسوِل َّللاه

هَا ُذو لَْيَس لَهَا أَْن تَْنطَلَِق إاِله بِإِْذِن َزْوِجهَا َوالَ يَِحلُّ لِْلَمْرأَِة أَْن تَُسافَِر ثاَلََث لَيَاٍل إاِله َوَمعَ   : قَالَ 

   . َمْحَرٍم تَْحُرُم َعلَْيهِ 

ُد ْبُن أَبِى اَن ْبِن إِْبَراِهيمَ  َوَرَواهُ أَْيًضا ُمَحمه    . يَْعقُوَب َعْن َحسه
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  َمْن قَاَل لَْيَس لَهُ َمْنُعهَا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم لِفَِريَضِة اْلَحجِّ   : باب

ثَنَا أَبُو  ِد ْبِن َسْختَُوْيِه اْلَعْدُل َحده ثَنِى َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه ِ اْلَحافِظُ َحده اْلُمثَنهى أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا َمْعَمٌر عَ  ثَنَا يَِزيُد ْبُن ُزَرْيٍع َحده ٌد َحده ثَنَا ُمَسده ُد ْبُن أَيُّوَب قَاَل أَبُو اْلُمثَنهى َحده ِن َوُمَحمه

ِ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن إِْسَحاَق أَْخبََرنَا بِْشُر ْبُن مُ  ْهِرىِّ ح َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا الزُّ وَسى َحده

 ِ ِ َعْن أَبِيِه أَنه َرُسوَل َّللاه ْهِرىُّ َعْن َسالِِم ْبِن َعْبِد َّللاه ثَنَا الزُّ ثَنَا ُسْفيَاُن َحده  صلى اْلُحَمْيِدىُّ َحده

   . ْفظُ َحِديثِِهَما َسَواءٌ لَ   . إَِذا اْستَأَْذنَْت أََحَدُكُم اْمَرأَتُهُ إِلَى اْلَمْسِجِد فاَلَ يَْمنَْعهَا  : َّللا عليه وسلم قَالَ 

ٍد وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن َعْمٍرو النهاقِِد َوَغْيِرِه َعْن ُسْفيَانَ  ِحيِح َعْن ُمَسده    . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَ   : أَْخبََرنَا ُمَحمه ُد ْبُن ُمَحمه ثَنَا ُمَحمه ْعقُوَب َحده

ِ َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمرَ  ثَنَا ُعبَْيُد َّللاه ثَنَا أَبِى َحده ثَنَا اْبُن نَُمْيٍر َحده َغانِىُّ َحده أَنه  إِْسَحاَق الصه

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  ِ   : َرُسوَل َّللاه ِ َمَساِجَد َّللاه    . الَ تَْمنَُعوا إَِماَء َّللاه

ِ ْبِن نَُمْيٍر َوأَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ ِمْن َوْجٍه آَخَر  ِد ْبِن َعْبِد َّللاه ِحيِح َعْن ُمَحمه َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ِ ْبِن ُعَمرَ     . َعْن ُعبَْيِد َّللاه

بِيِل إِلَْيِه َوَكانَْت َمعَ   : باب ثِقٍَة ِمَن النَِّساِء في طَِريٍق  اْلَمْرأَِة يَْلَزُمهَا اْلَحجُّ بُِوُجوِد السه

  َمأْهُولٍَة آِمنَةٍ 

ِ َعلَى النهاِس َحجُّ اْلبَْيِت َمِن اْستَطَاَع إِلَْيِه َسبِيالً  ) لِقَْولِِه َعزه َوَجله  ينَا َعِن النبي   ( َوّلِِله َوُروِّ

ادَ  بِيَل الزه ينَا َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم أَنه السه اِحلَةَ  صلى َوُروِّ    . َوالره

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق َوأَبُو َصاِدقٍ  ُد ْبُن   : َوَذلَِك فِيَما أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ثَنَا ُمَحمه   : أَبِى اْلفََواِرِس قَالُوا َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن إِْسَحاَق َحده

ِد ْبِن َعبهاٍد اْلَمْخُزوِمىِّ َعِن اْبِن ُعَمرَ  ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن إِْبَراِهيَم َعْن ُمَحمه  قَبِيَصةُ ْبُن ُعْقبَةَ َحده

اُد َوال  : قَالَ   ( َمِن اْستَطَاَع إِلَْيِه َسبِيالً  ) َسِمَعهُ ِمَن النبي صلى َّللا عليه وسلم  اِحلَةُ الزه    . ره

ينَاهُ ِمْن أَْوُجٍه َصِحيَحٍة َعِن الَْحَسِن اْلبَْصِرىِّ َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم ُمْرَسالً  َوُروِّ

ةٌ لِهََذا اْلُمْسنَدِ     . َوفِيِه قُوه

ثَنَ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َحده ُد ْبُن   : ا أَبُو اْلَعبهاسِ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا  اُك ْبُن َمْخلٍَد أَبُو َعاِصٍم َحده حه َغانِىُّ أَْخبََرنَا الضه ُد ْبُن إِْسَحاَق الصه ثَنَا ُمَحمه يَْعقُوَب َحده

ثَنَا ُمِحلُّ ْبُن َخلِيفَةَ  ثَنَا أَبُو ُمَجاِهٍد الطهائِىُّ َحده   : َعْن َعِدىِّ ْبِن َحاتٍِم قَالَ َسْعَداُن ْبُن بِْشٍر َحده
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ِ صلى َّللا عليه وسلم فََجاَءهُ َرُجالَِن أََحُدهَُما يَْشُكو اْلَعْيلَةَ َواآلَخُر  ُكْنُت ِعْنَد َرُسوِل َّللاه

بِيِل قَاَل فَقَالَ  ةَ  الَ يَأْتِى َعلَْيَك إاِله قَلِيٌل َحتهى تَْخُرَج اْلَمْرأَةُ ِمنَ   : يَْشُكو قَْطَع السه اْلِحيَرِة إِلَى َمكه

اَعةُ َحتهى يَطُوَف أََحُدُكْم بَِصَدقَتِِه فاَلَ يَِجُد َمْن يَْقبَلُهَا ثُمه لَيَفِيضُ   بَِغْيِر َخفِيٍر َوالَ تَقُوُم السه

ِ لَْيَس بَْينَهُ َوبَْينَهُ ِحَجاٌب يَْحُجبُ  هُ َوالَ تُْرُجَماٌن فَيُتَْرِجُم لَهُ اْلَماُل ثُمه لَيَقِفَنه أََحُدُكْم بَْيَن يََدِى َّللاه

بَلَى فَيَْنظُُر َعْن   : فَيَقُولُ   ؟ أَلَْم أُْرِسْل إِلَْيَك َرُسوالً   : بَلَى فَيَقُولُ   : فَيَقُولُ   ؟ فَيَقُوُل أَلَْم أُْؤتَِك َماالً 

إاِله النهاَر فَْليَتهِق أََحُدُكْم النهاَر َولَْو بِِشقِّ يَِمينِِه فاَلَ يََرى إاِله النهاَر َويَْنظُُر َعْن يََساِرِه فاَلَ يََرى 

   . تَْمَرٍة فَإِْن لَْم يَِجْد فَبَِكلَِمٍة طَيِّبَةٍ 

ٍد َعْن أَبِى َعاِصمٍ  ِ ْبِن ُمَحمه ِحيِح َعْن َعْبِد َّللاه   : َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو  . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ِ األَِديُب أَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر اإِلْسَماِعيلِىُّ أَْخبََرنِى اْلَحَسُن   : أَبُو َعْمٍرو َوأَْخبََرنَا ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا إِْسَحاُق ْبُن إِْبَراِهيَم أَْخبََرنَا النهْضُر ْبُن ُشَمْيٍل قَاَل َوأَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر أَ  ى ْخبََرنِ ْبُن ُسْفيَاَن َحده

ثَنَا النهْضُر أَْخبََرنَا إِْسَرائِيُل أَْخبََرنَا َسْعٌد ال ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصوٍر َزاٌج قَاَل َحده طهائِىُّ اْلقَاِسُم َحده

ثَنَا ُمِحلُّ ْبُن َخلِيفَةَ َعْن َعِدىِّ ْبِن َحاتٍِم رضي َّللا عنه قَالَ  بَْينَا أَنَا ِعْنَد النبي صلى َّللا   : َحده

بِيِل قَالَ ع يَا َعِدىُّ ْبَن َحاتٍِم   : ليه وسلم َوأَتَاهُ َرُجٌل فََشَكا إِلَْيِه الْفَاقَةَ َوأَتَاهُ آَخُر فََشَكا قَْطَع السه

الظهِعينَةَ فَإِْن طَالَْت بَِك َحيَاةٌ لَتََريَنه   : لَْم أََرهَا َوقَْد أُْنبِْئُت َعْنهَا قَالَ   : قُْلتُ   . هَْل َرأَْيَت اْلِحيَرةَ 

 َ   : قُْلُت فِيَما بَْينِى َوبَْيَن نَْفِسى  . تَْرتَِحُل ِمَن اْلِحيَرِة َحتهى تَطُوَف بِاْلَكْعبَِة الَ تََخاُف أََحًدا إاِله َّللاه

اُر طَيٍِّئ الهِذيَن قَْد َسَعُروا اْلباِلَدَ    : قُْلتُ   . ُكنُوُز ِكْسَرى َولَئِْن طَالَْت بَِك َحيَاةٌ لَتُْفتََحنه   : فَأَْيَن ُدعه

ِ ِكْسَرى ْبِن هُْرُمَز قَالَ  ُجَل   : يَا َرُسوَل َّللاه ِكْسَرى ْبُن هُْرُمَز َولَئِْن طَالَْت بَِك َحيَاةٌ لَتََريَنه الره

ٍة يَْطلُُب َمْن يَْقبَلُهُ ِمْنهُ فاَلَ يَِجُد أََحدً  َ يُْخِرُج ِمْلَء َكفهْيِه ِمْن َذهٍَب أَْو فِضه ا يَْقبَلُهُ ِمْنهُ َولَيَْلقَيَنه َّللاه

أَلَْم أَْبَعْث إِلَْيَك َرُسوالً يُبَلُِّغَك   : أََحُدُكْم يَْوَم يَْلقَاهُ لَْيَس بَْينَهُ َوبَْينَهُ تُْرُجَماٌن يُتَْرِجُم لَهُ فَيَقُولُ 

قَاَل   . َويَْنظُُر َعْن ِشَمالِِه فاَلَ يََرى إاِله َجهَنهمَ  فَيَقُوُل بَلَى فَيَْنظُُر َعْن يَِمينِِه فاَلَ يََرى إاِله َجهَنهمَ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم يَقُولُ  اتهقُوا النهاَر َولَْو بِِشقِّ تَْمَرٍة فَإِْن لَْم يَِجْد   : َعِدىٌّ َسِمْعُت َرُسوَل َّللاه

ْيُت الظهِعينَةَ تَْرتَِحُل ِمَن اْلُكوفَِة َحتهى تَطُوَف بِاْلبَْيِت قَْد َرأَ   : قَاَل َعِدىٌّ   . ِشقه تَْمَرٍة فَبَِكلَِمٍة طَيِّبَةٍ 

َ َوُكْنُت فِيَمِن اْفتَتََح ُكنُوَز ِكْسَرى ْبِن هُْرُمَز َولَئِْن طَالَْت بُِكْم َحيَاةٌ َستََرْونَ   َما الَ تََخاُف إاِله َّللاه

ٍة فاَلَ يَِجْد يُخْ  )   : قَاَل أَبُو اْلقَاِسِم صلى َّللا عليه وسلم ُجُل ِمْلَء َكفِِّه ِمْن َذهٍَب أَْو فِضه ِرُج الره

   . َمْن يَْقبَلُهُ ِمْنهُ 

ِد ْبِن اْلَحَكِم َعِن النهْضِر ْبِن ُشَمْيلٍ  ِحيِح َعْن ُمَحمه    . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

افِِعىُّ في اْلقَِديمِ  ْبَن ُعَمَر َسافََر بَِمْوالٍَة لَهُ لَْيَس هَُو لَهَا بَِمْحَرٍم َوالَ َوقَْد بَلََغنَا أَنه ا  : قَاَل الشه

ثَنَا   . َمَعهَا َمْحَرمٌ  أَْخبََرنَا أَبُو نَْصِر ْبُن قَتَاَدةَ أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه ْبُن أَْحَمَد ْبِن َسْعٍد اْلَحافِظُ َحده

ثَ  ُد ْبُن إِْبَراِهيَم اْلبُوَشْنِجىُّ َحده ِ ْبُن ُمَحمه ثَنَا ُعبَْيُد َّللاه ثَنَا ُعْقبَةُ ْبُن َخالٍِد َحده نَا أَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل َحده

ثَنَا نَ  ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ُد ْبُن بَْكٍر َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه ْصُر ْبُن ُعَمَر ح َوأَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ

ِ َعْن نَافِعٍ َعلِىٍّ أَْخبََرنَا أَبُو  ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن ُعبَْيِد َّللاه أَنه اْبَن ُعَمَر رضي َّللا عنه   : أَْحَمَد َحده
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ةَ َوفِى ِرَوايَِة ُعْقبَةَ أَنه اْبَن ُعمَ  َر َحجه َكاَن يُْرِدُف َمْوالَةً لَهُ يُقَاُل لَهَا َصفِيهةُ تَُسافُِر َمَعهُ إِلَى َمكه

   . اُل لَهَا َصافِيَةُ َعلَى َعُجِز بَِعيرٍ بَِمْوالٍَة لَهُ يُقَ 

افِِعىُّ في اْلَجِديدِ  َوقَْد بَلََغنَا َعْن َعائَِشةَ َواْبِن ُعَمَر َوُعْرَوةَ ِمْثُل قَْولِنَا في أَْن تَُسافَِر   : قَاَل الشه

َعطَاٍء َوفِى اْلقَِديِم َعْن َمالِِك ْبِن  اْلَمْرأَةُ لِْلَحجِّ َوإِْن لَْم يَُكْن َمَعهَا َمْحَرٌم َوَذَكَرهُ أَْيًضا َعنْ 

   . أَنَسٍ 

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده وِرىُّ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا اْلَعبهاُس الدُّ ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ْهِرىِّ عَ  ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر َعْن يُونَُس َعِن الزُّ أَنه َعائَِشةَ أُْخبَِرْت أَنه أَبَا َسِعيٍد   : ْن َعْمَرةَ َحده

   . َما ُكلُّهُنه َذَواِت َمْحَرمٍ   : يُْفتِى أَنه اْلَمْرأَةَ الَ تَُسافُِر إاِله َمَع َمْحَرٍم فَقَالَتْ 

  ااِلْختِيَاِر لَِولِّيهَا أَْن يَْخُرَج َمَعهَا  : باب

 ِ ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه   :  اْلَحافِظُ َوأَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق َوَغْيُرهَُما قَالُوا َحده

افِِعىُّ أَْخبََرنَا ُسْفيَاُن َعْن ح َوأَخْ  بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْخبََرنَا الشه ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا الره بََرنَا ُمَحمه

ثَنَا َعلِىُّ بْ  ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن إِْسَحاَق َحده فهاُر َحده ُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

ثَنَا َعْمُرو ْبُن ِدينَاٍر َعْن أَبِى َمْعبٍَد َعِن اْبِن َعبهاسٍ  ثَنَا ُسْفيَاُن َحده ِ َحده أَنه   : َعلِىُّ ْبُن َعْبِد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َخطََب فَقَالَ رَ  الَ يَْخلَُونه َرُجٌل بِاْمَرأٍَة َوالَ تَُسافُِر اْمَرأَةٌ إاِله   : ُسوَل َّللاه

ةً َوإِنِّى اْكتُتِْبُت في   : فَقَاَم َرُجٌل فَقَالَ   . َمَع ِذى َمْحَرمٍ  ِ إِنه اْمَرأَتِى َخَرْجْت َحاجه يَا َرُسوَل َّللاه

   . لَْفظُ َحِديِث َعلِىٍّ   . فَاْنطَلِْق فَاْحُجْج َمَع اْمَرأَتِكَ   : َذا َوَكَذا قَالَ َغْزَوِة كَ 

ِ وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن أَبِى َشْيبَةَ  ِحيِح َعْن َعلِىِّ ْبِن َعْبِد َّللاه  َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ُد ْبُن اْلُحَسْيِن اْلقَطهاُن   : ا أَبُو طَاِهٍر اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ أَْخبََرنَ   . َوَغْيِرِه َعْن ُسْفيَانَ  ُمَحمه

ثَنَا أَبُو نَُعْيٍم ح َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن بِبَ  لَِمىُّ َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن يُوُسَف السُّ ْغَداَد َحده

ثَنَا أَْخبََرنَا أَبُو َجْعفٍَر ال ثَنَا أَبُو نَُعْيٍم َحده ِد ْبِن ِعيَسى اْلبِْرتِىُّ َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه اُز َحده زه ره

َجاَء َرُجٌل   : ُسْفيَاُن َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر َعْن أَبِى َمْعبٍَد َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ 

ةً قَالَ   : فَقَالَ  إِلَى النبي صلى َّللا عليه وسلم   : إِنِّى اْكتُتِْبُت في َغْزَوِة َكَذا َوَكَذا َواْمَرأَتِى َحاجه

   . اْرِجْع فَُحجه َمَع اْمَرأَتِكَ 

ِحيِح َعْن أَبِى نَُعْيمٍ     . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

  َمْحَرمٍ  اْلَمْرأَِة تُْنهَى َعْن ُكلِّ َسفٍَر الَ يَْلَزُمهَا بَِغْيرِ   : باب

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n101&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n101&p1#TOP
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ثَنَا يَْحيَى بْ  ْيبَانِىه َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب يَْعنِى الشه ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا ُمَحمه ِد أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُن ُمَحمه

ثَنَا أَْحَمُد ْبنُ  ٌد َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلفَْضِل ْبُن إِْبَراِهيَم َحده ثَنَا ُمَسده ُد ْبُن  ْبِن يَْحيَى َحده ثَنَا ُمَحمه َسلََمةَ َحده

ِ أَْخبََرنِى نَافٌِع َعِن اْبِن عُ  ثَنَا ُعبَْيُد َّللاه ثَنَا يَْحيَى َحده ُد ْبُن اْلُمثَنهى قَالُوا َحده اٍر َوُمَحمه َمَر قَاَل بَشه

ِ صلى َّللا عليه وسلم    . اله َوَمَعهَا ُذو َمْحَرمٍ الَ تَُسافِِر اْلَمْرأَةُ ثاَلَثًا إِ  )   : قَاَل َرُسوُل َّللاه

ِد ْبِن الُْمثَنهى ٍد وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن ُمَحمه ِحيِح َعْن ُمَسده    . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َحده ُد ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا أَبُو ُمَعاِويَةَ َعِن األَْعَمِش َعْن أَبِى َصالٍِح َعْن أَ  ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد اْلَجبهاِر َحده بِى يَْعقُوَب َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم أَيهاٍم الَ تَُسافِِر اْمَرأَةٌ َسفًَرا يَُكوُن ثاَلَثَةَ  )   : َسِعيٍد قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه

   . فََصاِعًدا إاِله َوَمَعهَا أَبُوهَا أَْو أَُخوهَا أَِو اْبنُهَا أَْو ُذو َمْحَرٍم ِمْنهَا

ِحيِح َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن أَبِى َشْيبَةَ َوَغْيِرِه َعْن أَبِى ُمَعاِويَةَ     . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

َوايَتَْيِن َعْنهُ َوَرَواهُ قََزَعةُ ْبُن يَْحيَى َعْن أَبِى سَ  َوقَاَل في   . فَْوَق ثاَلَثٍ   : ِعيٍد فَقَاَل في إِْحَدى الرِّ

َوايَِة األُْخَرى َوَرَواهُ أَبُو هَُرْيَرةَ َعِن َوَرَواهُ أَبُو هَُرْيَرةَ َعِن النبي صلى َّللا   . يَْوَمْينِ   : الرِّ

   . عليه وسلم 

ِ اْلَحافِ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ ْبِن   : ظُ َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا ُمحَ  ُد ْبُن َعْبِد اْلَحَكِم أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى َمالٌِك ح وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه مه

ثَنَا يَْحيَى ْبُن يَْحيَى قَاَل قََرْأُت َعلَى يَْعقُوَب الشه  اُق َحده ُد ْبُن َعْبِد السهالَِم اْلَوره ثَنَا ُمَحمه ْيبَانِىُّ َحده

ِ أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ثَنَا ُعْثَمانُ   : َمالٍِك ح َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِد ْبِن ُعْبُدوٍس َحده  أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه

ثَنَا اْلقَْعنَبِىُّ فِيَما قََرأَ َعلَى َمالٍِك َعْن َسِعيِد ْبِن أَبِى َسِعيٍد اْلَمْقبُِرىِّ  اِرِمىُّ َحده  َعْن ْبُن َسِعيٍد الده

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  ِ َواْليَْوِم   : أَبِى هَُرْيَرةَ أَنه َرُسوَل َّللاه الَ يَِحلُّ اِلْمَرأٍَة تُْؤِمُن بِاّلِله

   . اآلِخِر تَُسافُِر َمِسيَرةَ يَْوٍم َولَْيلٍَة إاِله َمَع ِذى َمْحَرٍم ِمْنهَا

ِحيِح َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى َوَرَواهُ بِْشُر ْبِن ُعَمَر َعْن َمالٍِك َعْن َسِعيٍد َعْن  َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا أَبُو َداُوَد  أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ   . أَبِيِه َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ  ُد ْبُن بَْكٍر َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه الرُّ

ثَنَا َمالٌِك فََذَكَرهُ  ثَنَا بِْشُر ْبُن ُعَمَر َحده ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن َعلِىٍّ َحده    . َحده

أَبِيِه َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ َوقَْد َمَضى  َوَكَذلَِك قَالَهُ اللهْيُث ْبُن َسْعٍد َواْبُن أَبِى ِذْئٍب َعْن َسِعيٍد َعنْ 

الَةِ  ثَنَا   . في ِكتَاِب الصه ْيبَانِىُّ إِْمالًَء َحده ِ الشه ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ اْلَحافِظُ َحده َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا قُتَْيبَةُ بْ  ثَنَا اللهْيُث َعْن َسِعيِد ْبِن أَبِى ُحَسْيُن ْبُن اْلَحَسِن َوأَْحَمُد ْبُن َسلََمةَ َحده ُن َسِعيٍد َحده
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ِ صلى َّللا عليه وسلم الَ يَِحلُّ اِلْمَرأٍَة  )   : َسِعيٍد َعْن أَبِيِه أَنه أَبَا هَُرْيَرةَ قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه

   . ْحَرٌم ِمْنهَاُمْسلَِمٍة تَُسافُِر َمِسيَرةَ لَْيلٍَة إاِله َوَمَعهَا َرُجٌل ُذو ُحْرَمٍة مَ 

ِحيِح َعْن قُتَْيبَةَ  أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن اْلُمْقِرُئ   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

دُ  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب َحده ِد ْبِن إِْسَحاَق َحده ْبُن أَبِى بَْكٍر  أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه

ثَنَا يَْحيَى ْبُن َسِعيٍد َعِن اْبِن أَبِى ِذْئٍب َعْن َسِعيِد ْبِن أَبِى َسِعيٍد َعْن أَبِيِه َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ  َحده

ِ َواْليَْوِم اآلِخِر أَْن تَُسافِ   : َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  َر الَ يَِحلُّ اِلْمَرأٍَة تُْؤِمُن بِاّلِله

   . َمِسيَرةَ يَْوٍم إاِله َوَمَعهَا َمْحَرمٌ 

ِحيِح َعْن ُزهَيِْر ْبِن َحْرٍب َعْن يَْحيَى ْبِن َسِعيٍد َوَرَواهُ اْلبَُخاِرىُّ َعْن آَدَم  َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ُد ْبُن أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا   . َعِن اْبِن أَبِى ِذئْبٍ  أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد أَْخبََرنَا ُمَحمه

َراَوْرِدىُّ َعْن َزْيِد ْبِن أَْسلََم َعْن  ثَنَا َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر أَْخبََرنَا الده ِعيَسى ْبِن أَبِى قَُماٍش َحده

تِهِ َواقِِد ْبِن أَبِى َواقٍِد اللهْيثِىِّ َعْن أَبِيِه أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم قَ  هَِذِه   : اَل لِنَِسائِِه في َحجه

ِ ْبُن َجْعفٍَر   : َوأَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ   . ثُمه ظُهُوُر اْلُحْصرِ  ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن فُوَرَك أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا اْبُن أَبِى  ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ثَنَا يُونُُس ْبُن َحبِيٍب َحده ِذْئٍب َعْن َصالِحٍ َمْولَى التهْوأََمِة َعْن َحده

ِة اْلَوَداعِ  ِ صلى َّللا عليه وسلم ألَْزَواِجِه في َحجه إِنهَما ِهَى   : أَبِى هَُرْيَرةَ قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه

ُكنَا   : ةَ فَإِنههَُما قَالَتَاقَاَل فَُكنه ُكلُّهُنه يَُسافِْرَن إاِله َزْينََب َوَسْودَ   . هَِذه ثُمه ظُهُوُر اْلُحْصرِ  الَ تَُحرِّ

ِ صلى َّللا عليه وسلم     . َدابهةٌ بَْعد َما َسِمْعنَا ِمْن َرُسوِل َّللاه

ِل اْلِكتَاِب ِمْن َحِديِث أَبِى َواقٍِد  ينَاهُ في أَوه تَابََعهُ َصالُِح ْبُن َكْيَساَن َعْن َصالِحِ ْبِن نَْبهَاَن َوُروِّ

   . اللهْيثِىِّ 

ُ َوَمنََع ُعَمُر ْبُن اْلَخطهاِب أَْزَواَج النبي صلى َّللا عليه وسلم اْلَحجه  افِِعىُّ َرِحَمهُ َّللاه قَاَل الشه

ِ صلى َّللا عليه وسلم ةُ ثُمه ظُهُوُر اْلُحُصرِ  )   : لِقَْوِل َرُسوِل َّللاه    . إِنهَما ِهَى هَِذِه اْلِحجه

ي ْيُخ قَْد ُروِّ ِل في بَاِب َحجِّ النَِّساِء َعْن ُعَمرَ قَاَل الشه أَنههُ أَِذَن لَهُنه في اْلَحجِّ في آِخِر   : نَا في أَوه

ْحَمِن ْبَن َعْوٍف َوفِيِه َوفِى َحجِّ َسائِِر  هَا َوبََعَث َمَعهُنه ُعْثَماَن ْبَن َعفهاَن َوَعْبَد الره ٍة َحجه َحجه

أَْن الَ   . هَِذِه ثُمه ظُهُوُر اْلُحْصرِ  )   : َراَد بِقَْولِِه صلى َّللا عليه وسلمالنَِّساِء َدلِيٌل َعلَى أَنه اْلمُ 

فَِر بَْعَد أََداِء اْلَواِجبِ  ةً أَِو اْختَاَر لَهُنه تَْرَك السه ُد   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . يَِجُب اْلَحجُّ إاِله َمره ُمَحمه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ ْبُن أَبِى اْلَمْعُروِف اْلفَقِ  ثَنَا بِْشُر ْبُن أَْحَمَد اإِلْسفََرائِينِىُّ َحده أَْحَمُد ْبُن   : يهُ َحده

ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن َسْعٍد َعْن أَبِ  ثَنَا َخلَُف ْبُن ِهَشاٍم َحده ِد ْبِن َخالٍِد اْلَمْرَوِزىُّ بِبَْغَداَد َحده يِه َعْن ُمَحمه

هِ  َمَر رضي َّللا عنه أَِذَن ألَْزَواِج النبي صلى َّللا عليه وسلم فِى اْلَحجِّ َوبََعَث أَنه عُ   : َجدِّ

َمَعهُنه ُعْثَماَن َواْبَن َعْوٍف فَنَاَدى ُعْثَماُن رضي َّللا عنه في النهاِس الَ يَْدنُو ِمْنهُنه أََحٌد َوالَ 

ْعِب َونََزَل َعْبُد يَْنظُُر إِلَْيِهنه إاِله َمده اْلبََصِر َوهُنه في الْ  هََواِدٍج َعلَى اإِلبِِل َوأَْنَزلَهُنه َصْدَر الشِّ

ْحَمِن َوُعْثَماُن رضي َّللا عنهَما بَِذنَبِِه فَلَْم يَْصَعْد إِلَْيِهنه أََحدٌ     . الره
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  األَيهاِم اْلَمْعلُوَماِت َواْلَمْعُدوَداتِ   : باب

ِ اْلحَ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن   : افِظُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َحده ُمَحمه

ثَنَا أَبُو بِْشٍر َعنْ  ثَنَا َعفهاُن ْبُن ُمْسلٍِم َعْن هَُشْيٍم َحده ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن َمْرُزوٍق َحده َسِعيِد  يَْعقُوَب َحده

  . األَيهاُم اْلَمْعلُوَماُت أَيهاُم اْلَعْشِر َواْلَمْعُدوَداُت أَيهاُم التهْشِريقِ   : بهاٍس قَالَ ْبِن ُجبَْيٍر َعِن اْبِن عَ 

ثَنَا أَبُ  ثَنَا إِْبَراِهيُم َحده ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس َحده ِ َوأَبُو َسِعيٍد قَاالَ َحده و َعاِصٍم َعِن َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ةَ   : ْيٍج َعْن َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر قَالَ اْبِن ُجرَ  َرأَْيُت اْبَن َعبهاٍس يَُكبُِّر يَْوَم النهْفِر في َمكه

َ في أَيهاٍم َمْعُدوَداتٍ  ) َويَْتلُو  ثَنَا أَبُو   ( َواْذُكُروا َّللاه ِ َوأَبُو َسِعيٍد قَاالَ َحده َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو ُحَذْيفَةَ َعْن ُسْفيَاَن َعِن اْبِن أَبِى نَِجيٍح َعْن ُمَجاِهٍد قَالَ اْلَعبهاِس َحده    : ثَنَا إِْبَراِهيُم َحده

   . األَيهاُم اْلَمْعلُوَماُت اْلَعْشُر َواألَيهاُم اْلَمْعُدوَداُت أَيهاُم التهْشِريقِ 

*  

 

  التالى <<  222  من  922  >> السابق  الفهرس  صفحة البداية
 
 

  أَْبَواِب اْلهَْدىِ   : جماع

  اْلهََدايَا ِمَن اإِلبِِل َواْلبَقَِر َواْلَغنَمِ   : باب

ِ الْ  ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن   : َحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه أَْحَمُد ْبُن َسْلَماَن اْلفَقِيهُ بِبَْغَداَد َحده

ِة التهَمتُِّع قَالَ  ثَنَا ُشْعبَةُ َعْن أَبِى َجْمَرةَ َعِن اْبِن َعبهاٍس في قِصه ثَنَا أَبُو النهْضِر َحده  ُمْكَرٍم َحده

أَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ في   . َجُزوٌر أَْو بَقََرةٌ أَْو َشاةٌ أَْو ِشْرٌك في َدمٍ   ( ْيَسَر ِمَن اْلهَْدىِ َما اْستَ  ) َوقَاَل 

ِحيِح ِمْن أَْوُجٍه َعْن ُشْعبَةَ َوَكَذلَِك ُمْسلِمٌ    : أَْخبََرنَا أَبُو نَْصِر ْبُن قَتَاَدةَ أَْخبََرنَا أَبُو َمْنُصورٍ   . الصه

ثَنَا هَُشْيٌم اْلَعبهاُس بْ  ثَنَا َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر َحده ُن اْلفَْضِل النهْضَروىُّ أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن نَْجَدةَ َحده

ُث َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ  ِمَن األَْزَواِج   : أَْخبََرنَا يُونُُس ْبُن أَبِى إِْسَحاَق قَاَل َسِمْعُت ُمَجاِهًدا يَُحدِّ

ثَنَا   . ْعنِى اْلهَْدىَ الثهَمانِيَِة يَ  ثَنَا أَبُو األَْحَوِص َحده ثَنَا قَاَل َوَحدهَث َسِعيٌد َحده قَاَل َوَحدهَث َسِعيٌد َحده

ِمَن األَْزَواِج الثهَمانِيَِة ِمَن اإِلبِِل   : أَبُو إِْسَحاَق َعْن َعطَاِء ْبِن أَبِى َربَاٍح َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ 

أِْن َواْلَمْعِز َعلَى قَْدِر اْلَمْيَسَرِة َما َعظَُمْت فَهَُو أَْفَضلُ َواْلبَقَِر َوال    . ضه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس هَُو األََصمُّ َحده  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو بَْكٍر اْلقَاِضى قَاالَ َحده ثَنَا أَبُو أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َخالِ  ُد ْبُن إِْسَحاَق َعْن أَبِى َجْعفَرٍ ُزْرَعةَ َحده ثَنَا ُمَحمه أَنه َرُجالً َسأَل َعلِي ًا   : ٍد َحده
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ُجَل َشكه فَقَاَل لَهُ َعلِىٌّ  ا هَُو فَقَاَل ِمَن الثهَمانِيَِة أَْزَواِج فََكأَنه الره رضي َّللا عنه َعِن اْلهَْدِى ِممه

َ تََعالَى يَقُوُل   : نََعْم قَالَ   : الَ أَتَْقَرأُ اْلقُْرآَن قَ   : رضي َّللا عنه يَا أَيُّهَا الهِذيَن آَمنُوا  ) فَهَْل َسِمْعَت َّللاه

ِ  ) فَهَْل َسِمَعتَهُ يَقُوُل   : نََعْم قَالَ   : قَالَ   ( أَْوفُوا بِاْلُعقُوِد أُِحلهْت لَُكْم بَِهيَمةُ األَْنَعامِ  لِيَْذُكُروا اْسَم َّللاه

ُ  ) َوقَاَل   ( قَهُْم ِمْن بَِهيَمِة األَْنَعامِ َعلَى َما َرزَ  ا َرَزقَُكُم َّللاه   ( َوِمَن األَْنَعاِم َحُمولَةً َوفَْرًشا ُكلُوا ِممه

َ يَقُوُل  أِْن اْثنَْيِن َوِمَن اْلَمْعِز اْثنَْيِن َوِمَن اْلبَقَِر اْثنَْيِن َوِمَن اإِلبِِل  ) قَاَل فََسِمْعَت َّللاه ِمَن الضه

َ يَقُوُل   : نََعْم قَالَ   : قَالَ   ( ْثنَْينِ ا ْيَد َوأَْنتُْم ُحُرمٌ  ) فَهَْل َسِمْعَت َّللاه   ( يَا أَيُّهَا الهِذيَن آَمنُوا الَ تَْقتُلُوا الصه

ُجل  ( هَْديًا بَالَِغ اْلَكْعبَةِ  ) إِلَى قَْولِِه  قَاَل َعلِىٌّ رضي   ؟ اَذا َعلَىه فَقَتَْلُت ظَْبيًا فَمَ   : نََعْم قَالَ   : فَقَاَل الره

ُ هَْديًا بَالَِغ اْلَكْعبَِة َكَما تَْسَمعُ   : فَقَاَل َعلِىٌّ   ( هَْديًا بَالَِغ اْلَكْعبَةِ  ) َّللا عنه     . قَْد َسمهى َّللاه

ى َشْيئًا فََعلَْيِه َما َسمهى َصِغيًرا َكاَن أَْو َكبِي  : باب   ًراَمْن نََذَر هَْديًا فََسمه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس هَُو األََصمُّ   : اْستِْدالاَلً بَِما أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن َوَغْيُرهُ قَالُوا َحده

ثَنَا بَْحُر ْبُن نَْصٍر قَاَل قُِرَئ َعلَى اْبِن َوْهٍب أَْخبََرَك يُونُُس ْبُن يَِزيَد َعِن اْبِن ِشهَاٍب قَا َل َحده

ِ صلى َّللا عليه  ِ األََغرُّ أَنههُ َسِمَع أَبَا هَُرْيَرةَ يَقُوُل قَاَل َرُسوُل َّللاه أَْخبََرنِى أَبُو َعْبِد َّللاه

َل  )   : وسلم إَِذا َكاَن يَْوُم اْلُجُمَعِة َكاَن َعلَى ُكلِّ بَاٍب ِمْن أَْبَواِب اْلَمْسِجِد َمالَئَِكةٌ يَْكتُبُوَن األَوه

ِر َكالهِذى فَاألَوه  ْكَر فََمثَُل اْلُمهَجِّ ُحَف َوَجاُءوا يَْستَِمُعوَن الذِّ َل فَإَِذا َجلََس اإِلَماُم طََوُوا الصُّ

َجاَجةَ ثُمه   َكالهِذى يُْهِدى بََدنَةً ثُمه َكالهِذى يُْهِدى بَقََرةً ثُمه َكالهِذى يُْهِدى اْلَكْبَش ثُمه َكالهِذى يُْهِدى الده

   . ى اْلبَْيَضةَ يُْهدِ 

ِحيِح َعْن أَبِى الطهاِهِر َوَغْيِرِه َعِن اْبِن َوْهٍب َوأَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ ِمْن َوْجٍه  َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ْهِرىِّ     . آَخَر َعِن الزُّ

ِه أَْو لَِزَمهُ هَْدٌى لَْيَس بَِجَزاٍء ِمْن صَ   : باب ْيٍد فاَلَ يَْجِزيِه ِمَن اإِلبِِل َمْن نََذَر هَْديًا لَْم يَُسمِّ

  َواْلبَقَِر إاِله ثَنِىٌّ فََصاِعًدا

ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن إِْسَحاَق حَ  ثَنَا أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد َحده ده

ثَ  ِ ْبِن يُونَُس َحده ِ أَْحَمُد ْبُن َعْبِد َّللاه بَْيِر َعْن َجابٍِر قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه ثَنَا أَبُو الزُّ نَا ُزهَْيٌر َحده

أْنِ  )   : صلى َّللا عليه وسلم    . الَ تَْذبَُحوا إاِله ُمِسنهةً إاِله أَْن يَْعُسَر َعلَْيُكْم فَتَْذبَُحوا اْلَجَذَعةَ ِمَن الضه

ِحيِح َعْن أَحْ  أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر   . َمَد ْبِن يُونُسَ َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا َمالٌِك َعْن نَافِعٍ  ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر َحده ُد ْبُن إِْبَراِهيَم َحده ثَنَا ُمَحمه ِ ْبَن   : ْبُن َجْعفٍَر َحده أَنه َعْبَد َّللاه

َحايَا َواْلبُْدنِ ُعَمَر َكاَن يَقُوُل في     . الثهنِىُّ فََما فَْوقَهُ   : الضه

َكِر َواألُْنثَى في اْلهََدايَا  : باب   َجَواِز الذه
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 ِ ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا أَْحَمُد   : أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو َحده فهاُر َحده ِ الصه ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُمَحمه

دُ  ْبنُ  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا يَِزيُد ْبُن ُزَرْيٍع َحده ُد ْبُن اْلِمْنهَاِل َحده ثَنَا ُمَحمه ٍد اْلبِْرتِىُّ اْلقَاِضى َحده ْبُن  ُمَحمه

فه   : إِْسَحاَق َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ثَنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه اُر َحده

ٌد َعِن اْبِن أَ  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا َعْبُد األَْعلَى َحده ثَنَا أَبُو َسلََمةَ َحده ُد ْبُن اْلفَْضِل ْبِن َجابٍِر َحده بِى ُمَحمه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َجَمَل أَبِى   : نَِجيٍح َعْن ُمَجاِهٍد َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ  أَْهَدى َرُسوُل َّللاه

ٍة َوَكاَن أَبُو َجْهٍل اْستُلَِب يَْوَم بَْدرٍ َجهْ  لَْفظُ   . ٍل في هَْديِِه َعاَم اْلُحَدْيبِيَِة َوفِى َرْأِسِه بَُرةٌ ِمْن فِضه

َحِديِث َعْبِد األَْعلَى ْبِن َعْبِد األَْعلَى َوفِى ِرَوايَِة يَِزيَد ْبِن ُزَرْيٍع َوفِى أَْنفِِه بَُرةٌ ِمْن َذهٍَب 

   . ى بَِمْعنَاهُ َواْلبَاقِ 

ِد ْبِن اْلِمْنهَاِل َوَرَواهُ يُونَُس ْبِن بَُكْيٍر َعْن  نَِن َعْن ُمَحمه َوَكَذلَِك َرَواهُ أَبُو َداُوَد في ِكتَاِب السُّ

ٍة لِيَِغيظَ بِِه اْلُمْشِرِكيَن َواْختُلَِف فِيِه َعلَى ِد ْبِن إِْسَحاَق َوقَاَل في أَْنفِِه بَُرةُ فِضه ِد ْبِن  ُمَحمه ُمَحمه

ٍة َوقِيَل ِمْن َذهَبٍ  ِد ْبِن إِْسَحاَق فَقِيَل بَُرةُ فِضه    . َسلََمةَ َعْن ُمَحمه

ثَنَا أَبُو َجْعفٍَر اْلُمسْ  ُد ْبُن َصالٍِح اْلهَاِشِمىُّ َحده ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى ُمَحمه تَِعينِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا َعْبدُ  ثَنِى أَبِى قَالَ  َحده ِ ْبُن َعلِىٍّ اْلَمِدينِىُّ َحده ُكْنُت أَُرى أَنه هََذا ِمْن َصِحيِح َحِديِث اْبِن   : َّللاه

ِد ْبِن إِسْ  ثَنَا يَْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهيَم ْبِن َسْعٍد َعْن أَبِيِه َعْن ُمَحمه َحاَق إِْسَحاَق فَإَِذا هَُو قَْد َدلهَسهُ َحده

فَإَِذا   : ثَنِى َمْن الَ أَتهِهُم َعِن اْبِن أَبِى نَِجيٍح َعْن ُمَجاِهٍد َعِن اْبِن َعبهاٍس قَاَل َعلِىٌّ قَاَل َحده 

ْيُخ َوقَْد ُرِوَى َعْن َجِريِر ْبِن َحاِزٍم َعِن اْبِن أَبِى نَِجيحٍ   . اْلَحِديُث ُمْضطَِربٌ  أَْخبََرنَاهُ   . قَاَل الشه

ِ أَ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو بَْكرٍ أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ   : ْخبََرنَاهُ أَبُو َعْبِد َّللاه   : أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن قَاالَ َحده

ثَنَ  وِذىُّ َحده ٍد اْلَمْرورُّ ثَنَا ُحَسْيُن ْبُن ُمَحمه ٍد َحده ثَنَا اْلَعبهاُس ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده يُر ا َجرِ ُمَحمه

أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم   : ْبُن َحاِزٍم َعِن اْبِن أَبِى نَِجيٍح َعْن ُمَجاِهٍد َعِن اْبِن َعبهاسٍ 

ةٍ  َوهََذا إِْسنَاٌد َصِحيٌح إاِله أَنههُْم   . أَْهَدى في بُْدنِِه بَِعيًرا َكاَن ألَبِى َجْهٍل في أَْنفِِه بَُرةٌ ِمْن فِضه

هُ فَإِْن بَيهَن فِيِه َسَماَع َجِريٍر ِمَن يََرْوَن أَنه جَ  ِد ْبِن إِْسَحاَق ثُمه َدلَسه ِريَر ْبَن َحاِزٍم أََخَذهُ ِمْن ُمَحمه

ُ أَْعلَُم َوقَْد َرَواهُ َمْنُصوٌر َعْن ِمْقَسٍم َعِن اْبِن  اْبِن أَبِى نَِجيٍح َصاَر اْلَحِديُث َصِحيًحا َوَّللاه

ةِ َعبهاٍس لَْيَس فِيِه ِذكْ  أَْخبََرنَاهُ أَبُو طَاِهٍر اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَاهُ أَبُو طَاِهٍر اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا أَبُو   . ُر اْلبُره

ُد ْبُن َعْبِد اْلَوههاِب أَْخبَ  ثَنَا ُمَحمه ِد ْبِن قُوِهيَاَر قَاالَ َحده َرنَا ُعْثَماَن اْلبَْصِرىُّ َواْلَعبهاُس ْبُن ُمَحمه

ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن َمْنُصوٍر َعْن ِمْقَسٍم َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ يَْعلَى بْ  ِ   : ُن ُعبَْيٍد َحده َساَق َرُسوُل َّللاه

   . صلى َّللا عليه وسلم ِمائَةَ بََدنٍَة فِيهَا َجَمٌل ألَبِى َجْهلٍ 

ْحَمِن ْبِن أَبِى لَْيلَى َعِن اْلَحكَ  ُد ْبُن َعْبِد الره ِم َعْن ِمْقَسٍم َعِن اْبِن َعبهاٍس َواْختُلَِف َوَرَواهُ ُمَحمه

دٍ   . َعلَْيِه في َمْتنِِه َوفِيَما َذَكْرنَا ِكفَايَةٌ  ِ ْبُن يُوُسَف   : أَْخبََرنَا أَبُو طَاِهٍر اْلفَقِيهُ َوأَبُو ُمَحمه َعْبُد َّللاه

ُد ْبُن ا  : األَْصبَهَانِىُّ قَاالَ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن اْلَحاِرِث ُمَحمه ْلُحَسْيِن اْلقَطهاُن َحده

ُد ْبُن َعْبِد ال ثَنَا ُمَحمه ٍد َحده ثَنَا ُزهَْيُر ْبُن ُمَحمه ثَنَا يَْحيَى ْبُن أَبِى بَُكْيٍر َحده ْحَمِن َعِن اْلبَْغَداِدىُّ َحده ره

نََحَر أَْو نُِحَر يَْوَم اْلُحَدْيبِيَِة َسْبِعيَن بََدنَةً فِيهَا َجَمُل أَبِى   : اْلَحَكِم َعْن ِمْقَسٍم َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ 

ا ُصدهْت َعِن اْلبَْيِت َحنهْت َكَما تَِحنُّ إِلَى أَْوالَِدهَا َوَرَواهُ هَُشْيٌم َعِن اْبِن َوَرَواهُ هَُشْيٌم   . َجْهٍل فَلَمه
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ِ صلى َّللا عليه وسلم   : ِمْقَسٍم َعِن اْبِن َعبهاسٍ  َعِن اْبِن أَبِى لَْيلَى َعِن اْلَحَكِم َعنْ  أَنه َرُسوَل َّللاه

ٍة أَْخبََرنَاهُ أَبُو  تِِه ِمائَةَ بََدنٍَة فِيهَا َجَمٌل َكاَن ألَبِى َجْهٍل في َرْأِسِه بَُرةٌ ِمْن فِضه أَْهَدى في َحجه

دِ  ثَنَا أَبُو  اْلَحَسِن اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه ثَنَا يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب َحده ْبِن إِْسَحاَق َحده

ثَنَا هَُشْيٌم فََذَكَرهُ  بِيِع َحده ةً أُْخَرى َكَما أَْخبََرنَا   . الره َوَرَواهُ اْبُن أَبِى لَْيلَى َوَرَواهُ اْبُن أَبِى لَْيلَى َمره

 ِ ُد ْبُن أَْحَمَد بْ   : أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا أَْحَمُد ْبُن ُعْثَماَن األََدِمىُّ ُمَحمه قَاُق بِبَْغَداَد َحده ِن أَبِى طَاِهٍر الده

ثَنَا ُسْفيَاُن الثهْوِرىُّ َعِن اْبِن أَبِ  ثَنَا أَبُو َعاِصٍم َوأَبُو نَُعْيٍم قَاالَ َحده ى لَْيلَى أَْخبََرنَا أَبُو قاِلَبَةَ َحده

َوَعِن اْلَحَكِم َعْن ِمْقَسٍم َوَعِن   . ْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر َعِن اْبِن َعبهاسٍ َعِن اْلِمْنهَاِل ْبِن َعْمٍرو عَ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم أَْهَدى ِمائَةَ بََدنٍَة فِيهَا   : اْلَحَكِم َعْن ِمْقَسٍم َعِن اْبِن َعبهاسٍ  أَنه َرُسوَل َّللاه

َوَرَواهُ َمالُِك ْبُن أَنٍَس َوَرَواهُ َمالُِك ْبُن أَنٍَس في   . ةٍ َجَمٌل ألَبِى َجْهٍل في أَْنفِِه بَُرةٌ ِمْن فِضه 

ةٌ لَِما َمَضى أَْخبََرنَاهُ أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر بْ  ُن َجْعفٍَر اْلُمَوطهإِ ُمْرَسالً َوفِيِه قُوه

ثَنَا ُد ْبُن إِْبَراِهيَم َحده ثَنَا ُمَحمه ِد ْبِن  َحده ِ ْبِن أَبِى بَْكِر ْبِن ُمَحمه ثَنَا َمالٌِك َعْن َعْبِد َّللاه اْبُن بَُكْيٍر َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم أَهَْدى َجَمالً َكاَن ألَبِى َجْهِل ْبِن ِهَشاٍم   : َعْمِرو ْبِن َحْزمٍ  أَنه َرُسوَل َّللاه

ٍة أَْو ُعْمَرةٍ  ْهِرىِّ  َوقَْد َرَواهُ ُسَوْيدُ   . في َحجه ْبُن َوقَْد َرَواهُ ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد َعْن َمالٍِك َعِن الزُّ

ثَنَا أَبُو النهْضرِ   . َعْن أَنَسٍ  ِ اْلَحافِظُ َحده ِد ْبِن يُوُسَف اْلفَقِيهُ   : أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن ُمَحمه ُمَحمه

ثَنَا يَْعقُوُب ْبنُ  ثَنَا ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد ح َوأَْخبََرنَا أَبُو  بِالطهابَِراِن َحده يُوُسَف األَْخَرُم بِنَْيَسابُوَر َحده

ِ   : ُعَمُر ْبُن أَْحَمَد اْلَعْبُدِوىُّ اْلَحافِظُ َوأَبُو اْلَحَسنِ   : َحاِزمٍ  َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبِد َّللاه

ثَنَا اإِلَما ِ   : ُم أَبُو بَْكرٍ اْلَخْسُروِجْرِدىُّ قَاالَ َحده ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه   : أَْحَمُد ْبِن إِْبَراِهيَم اإِلْسَماِعيلِىُّ َحده

ثَنَا ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد َعْن َما وفِىُّ ِمْن ِكتَابِِه األَْصِل َحده لٍِك أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َعْبِد اْلَجبهاِر الصُّ

ْهِرىِّ َعْن أَنَ  أَنه النبي صلى َّللا عليه   : ِس ْبِن َمالٍِك َعْن أَبِى بَْكٍر رضي َّللا عنهَعِن الزُّ

وسلم أَْهَدى َجَمالً ألَبِى َجْهٍل قَاَل أَبُو َحاِزٍم لَْم يَْرِوِه َغْيُر ُسَوْيٍد اْلُحَدثَانِىِّ َولَْم يَْرِوِه َعْن 

األَْخَرِم َوأَْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن ْبِن َعْبِد اْلَجبهاِر َولَْم  ُسَوْيٍد ِمَن الثِّقَاِت َغْيُر يَْعقُوَب ْبِن يُوُسَف ْبنِ 

 ُ    . يَْرِوِه َعْن أَْحَمَد ثِقَةٌ َغْيُر اإِلَماِم أَبِى بَْكٍر َرِحَمهُ َّللاه

أْنِ   : باب   َجَواِز اْلَجَذِع ِمَن الضه

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو بَْكِر ْبنُ  ثَنَا  أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس هَُو األََصمُّ َحده اْلَحَسِن قَاالَ َحده

بَْيِر َعْن َجابٍِر قَالَ  ثَنَا أَبُو الزُّ ثَنَا أَبُو َخْيثََمةَ َحده ثَنَا أَبُو النهْضِر َحده  قَاَل اْلَحَسُن ْبُن ُمْكَرٍم َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم ُحوا إاِله ُمِسنهةً إاِله أَْن يَْعُسَر َعلَْيُكْم فَتَْذبَُحوا َجَذَعةً الَ تَْذبَ  )   : َرُسوُل َّللاه

أْنِ  ِحيِح َكَما َمَضى  . ِمَن الضه َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن   : َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . أَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم في الصه

فه  ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن َعاِصِم َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه ثَنَا قَبِيَصةُ َحده ثَنَا اْلبَاَغْنِدىُّ َحده اُر َحده

ِ   : ْبِن ُكلَْيٍب َعْن أَبِيِه قَالَ  ُكنها في َغَزاٍة َمَعنَا أَْو َعلَْينَا ُمَجاِشُع ْبُن َمْسُعوٍد َصاِحُب َرُسوِل َّللاه

ِت اْلَغنَُم فَقَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم يَقُولُ صلى َّللا عليه وسلم فََعزه يُوفِى   : اَل َسِمْعُت َرُسوَل َّللاه

ا يُوفِى ِمْنهُ الثهنِىُّ     . اْلَجَذُع ِممه
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ثُمه َمِحلُّهَا إِلَى  )   : الَ َمِحله لِْلهَْدِى في َغْيِر اإِلْحَصاِر ُدوَن اْلَحَرِم لِقَْولِِه َعزه َوَجله   : باب

   ( اْلبَْيِت اْلَعتِيقِ 

ُد ْبُن إِْبَراِهيَم حَ  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا اْبُن أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن َجْعفٍَر َحده ده

ِ ْبَن ُعَمَر َكاَن يَقُولُ  ثَنَا َمالٌِك َعْن نَافٍِع أَنه َعْبَد َّللاه فَإِنههُ يُقَلُِّدهَا نَْعلَْيِن َمْن نََذَر بََدنَةً   : بَُكْيٍر َحده

لٌّ ُدوَن َويُْشِعُرهَا ثُمه يَُسوقُهَا َحتهى يَْنَحَرهَا ِعْنَد اْلبَْيِت اْلَعتِيِق أَْو بِِمنًى يَْوَم النهْحِر لَْيَس لَهَا َمحِ 

ثَنَا َمالٌِك   . َذلَِك َوَمْن نََذَر َجُزوًرا ِمَن اإِلبِِل أَِو اْلبَقَِر فَْليَْنَحْرهَا َحْيُث َشاءَ  َوبِهََذا اإِلْسنَاِد َحده

ِ األَْنَصاِرىِّ أَنههُ َسأََل َسِعيَد ْبَن اْلُمسَ  ثَنَا َمالٌِك َعْن َعْمِرو ْبِن ُعبَْيِد َّللاه يهِب َوبِهََذا اإِلْسنَاِد َحده

اإِلبِِل َوَمِحلُّ اْلبُْدِن اْلبَْيُت اْلَعتِيُق إاِله أَْن  اْلبُْدُن ِمنَ   : َعْن بََدنٍَة َجَعلَْتهَا اْمَرأَةٌ َعلَْيهَا فَقَاَل َسِعيدٌ 

ْت فَإِْن لَْم تَِجْد بََدنَةً فَبَقََرةٌ فَإِْن لَْم تَجِ  ْت َمَكانًا ِمَن األَْرِض فَْلتَْنَحْرهَا َحْيُث َسمه ْد تَُكوَن َسمه

ِ فَقَاَل ِمْثَل َما قَاَل قَاَل ثُمه ِجْئُت َسالَِم قَ   . بَقََرةً فََعْشٌر ِمَن اْلَغنَمِ  اَل ثُمه ِجْئُت َسالَِم ْبَن َعْبِد َّللاه

قَاَل ثُمه ِجْئُت َخاِرَجةَ قَاَل ثُمه ِجْئُت   . فَإِْن لَْم تَُكْن بَقََرةٌ فََسْبٌع ِمَن اْلَغنَمِ   : َسِعيٌد َغْيَر أَنههُ قَالَ 

ِد ْبِن   . مٌ َخاِرَجةَ ْبَن َزْيٍد فَقَاَل ِمْثل َما قَاَل َسالِ  ِ ْبَن ُمَحمه قَاَل ثُمه ِجْئُت َعْبَد قَاَل ثُمه ِجْئُت َعْبَد َّللاه

   . َعلِىِّ ْبِن أَبِى طَالٍِب رضي َّللا عنه فَقَاَل ِمْثَل َما قَاَل َسالِمٌ 

  ااِلْختِيَاِر في التهْقلِيِد َواإِلْشَعارِ   : باب

دٍ  ثَنَا أَبُو ُمَحمه ِ   : َحده ِد ْبِن   :  ْبُن يُوُسَف األَْصبَهَانِىُّ إِْمالًَء أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيدٍ َعْبُد َّللاه أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه

ثَنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ عَ  ْعفََرانِىُّ َحده ٍد الزه ةَ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه ِن ِزيَاٍد اْلبَْصِرىُّ بَِمكه

ْهِرىِّ َعْن ُعْرَوةَ  بَْيِر َعِن اْلِمْسَوِر ْبِن َمْخَرَمةَ رضي َّللا عنه الزُّ ِ   : ْبِن الزُّ أَنه َرُسوَل َّللاه

ا َكاَن بِِذى  صلى َّللا عليه وسلم َخَرَج َعاَم الُْحَدْيبِيَِة في بِْضِع َعْشَرةَ ِمائَةً ِمْن أَْصَحابِِه فَلَمه

   . َم ِمْنهَااْلُحلَْيفَِة قَلهَد اْلهَْدَى َوأَْشَعَرهُ َوأَْحرَ 

ِحيِح َعْن َعلِىِّ ْبِن اْلَمِدينِىِّ َعِن اْبِن ُعيَْينَةَ  أَْخبََرنَا أَبُو طَاِهٍر اْلفَقِيهُ   . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

دٍ  ثَنَا إِْمالًَء قَاالَ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ   : قَِراَءةً َوأَبُو ُمَحمه ِ ْبُن يُوُسَف َحده ُد ْبُن اْلُحَسْيِن   : َعْبُد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا يَْحيَى ْبُن أَبِى بَُكْيٍر َحده  ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن اْلَحاِرِث اْلبَْغَداِدىُّ َحده ثَنَا ْبِن اْلَحَسِن اْلقَطهاُن َحده

ِ صل  : ُشْعبَةُ َعْن قَتَاَدةَ َعْن أَبِى َحسهاَن َعِن اْبِن َعبهاسٍ  ى َّللا عليه وسلم َصلهى أَنه َرُسوَل َّللاه

َم َعْنهَ  ا ثُمه قَلهَدهَا بِِذى اْلُحلَْيفَِة الظُّْهَر ثُمه أُتَِى بِبََدنَتِِه فَأَْشَعَر َصْفَحةَ َسنَاِمهَا األَْيَمَن ثُمه َسلََت الده

ا اْستََوْت َعلَى اْلبَْيَداِء أَهَله بِالْ  ِحيِح ِمْن   . َحجِّ نَْعلَْيِن ثُمه أُتَِى بَِراِحلَتِِه فَلَمه أَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم في الصه

وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن َداَسةَ   . َحِديِث اْبِن أَبِى َعِدىٍّ َعْن ُشْعبَةَ  أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ

ثَنَا يَْحيَى َعْن ُشْعبَةَ بِ  ٌد َحده ثَنَا ُمَسده ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده َم بِيََدْيِه قَاَل َحده هََذا اْلَحِديِث قَاَل ثُمه َسلََت الده

اٌم يَْعنِى َعْن قَتَاَدةَ قَالَ  َم َعْنهَا بِإِْصبَِعهِ   : أَبُو َداُوَد َرَواهُ هَمه أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد   . َسلََت الده

ثَنَ  ثَنَا َمالٌِك اْلِمْهَرَجانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن َجْعفٍَر َحده ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر َحده ُد ْبُن إِْبَراِهيَم َحده ا ُمَحمه

ِ ْبِن ُعَمرَ  أَنههُ َكاَن إَِذا أَْهَدى هَْديًا ِمَن اْلَمِدينَِة قَلهَدهُ َوأَْشَعَرهُ بِِذى   : َعْن نَافٍِع َعْن َعْبِد َّللاه

هٌ لِْلقِْبلَِة يُقَلُِّدهُ نَْعلَْيِن َويُْشِعُرهُ اْلُحلَْيفَِة يُقَلُِّدهُ قَْبَل أَْن يُْشِعَرهُ وَ  َذلَِك في َمَكاٍن َواِحٍد َوهَُو ُمَوجِّ
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َدفَُعوا ِمَن الشِّقِّ األَْيَسِر ثُمه يَُساُق َمَعه َحتهى يُوقََف بِِه َمَع النهاِس بَِعَرفَةَ ثُمه يَْدفَُع بِِه َمَعهُْم إَِذا 

َر َوَكاَن هَُو يَْنَحُر هَْديَهُ بِيَِدِه يَُصفُّهُنه فَإَِذا قَِدَم ِمنًى َغَداةَ  النهْحِر نََحَرهُ قَْبَل أَْن يَْحلَِق أَْو يُقَصِّ

هُهُنه إِلَى اْلقِْبلَِة ثُمه يَأُْكُل َويُْطِعمُ  أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى   : َوأَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ   . قِيَاًما َويَُوجِّ

ثَنَا  ِ ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِ َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه ى أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ َحده

ِ ْبُن ُعَمَر َعْن نَافِعٍ 
ِ ْبَن ُعَمَر َكاَن يُْشِعُر بُْدنَهُ ِمَن ا  : َمالُِك ْبُن أَنٍَس َوَعْبُد َّللاه لشِّقِّ أَنه َعْبَد َّللاه

نَةً فَإَِذا لَْم يَْستَِطْع أَْن يَْدُخَل بَْينَهَُما أَْشَعَر ِمَن الشِّقِّ  األَْيَمِن األَْيَسِر إاِله أَْن تَُكوَن ِصَعابًا ُمقَره

 ُ ِ َوَّللاه هَهَا إِلَى اْلقِْبلَِة َوإَِذا أَْشَعَرهَا قَاَل بِْسِم َّللاه أَْكبَُر َوإِنههُ َكاَن  َوإَِذا أََراَد أَْن يُْشِعَرهَا َوجه

أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن َوأَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق   . يُْشِعُرهَا بِيَِدِه َويَْنَحُرهَا بِيَِدِه قِيَاًما

افِِعىُّ  بِيُع أَْخبََرنَا الشه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا الره أَْخبََرنَا ُمْسلٌِم َعِن اْبِن ُجَرْيٍج  قَاالَ َحده

قهْيِن أَْشَعَر في األَْيَسِر أَْو في األَْيَمنِ   : َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمرَ     . أَنههُ َكاَن الَ يُبَالِى في أَىِّ الشِّ

ْفَحِة اْليُْمنَ  َوايَِة اإِلْشَعاُر في الصه افِِعىُّ في َغْيِر هَِذِه الرِّ ِ قَاَل الشه ى َوَكَذلَِك أَْشَعَر َرُسوُل َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس   . صلى َّللا عليه وسلم َوَذَكَر َحِديَث اْبِن َعبهاسٍ  أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن َحده

ِ ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم أَْخبََرنَا اْبُن وَ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ْهٍب أَْخبََرنِى َمالُِك ْبُن أَنٍَس األََصمُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه

ِ ْبَن ُعَمَر رضي َّللا عنه قَالَ  ثَهُْم أَنه َعْبَد َّللاه ِ ْبُن ُعَمَر َوَغْيُر َواِحٍد أَنه نَافًِعا َحده   : َوَعْبُد َّللاه

ِ   . اْلهَْدُى َما قُلَِّد َوأُْشِعَر َوُوقَِف بِِه بَِعَرفَةَ   اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ثَنَا اْبُن َوْهٍب   : َعْمٍرو قَاالَ َحده بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن َحده ثَنَا الره ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ٍد َوُعْمَرةَ بِْنِت َعْبِد أَْخبََرنَا ُسلَْيَماُن يَْعنِى اْبَن باِلٍَل َعْن يَْحيَى ْبِن َسِعيٍد َعِن ا ْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمه

ْحَمِن َعْن َعائَِشةَ َزْوِج النبي صلى َّللا عليه وسلم أَنههَا قَالَتْ  الَ هَْدَى إاِله َما قُلَِّد َوأُْشِعَر   : الره

ٍد َعْن أَبِيِه قَاَل َوأَْخبََرنَا ُسلَْيَماُن َعْن قَاَل َوأَْخبََرنَا ُسلَيْ   . َوُوقَِف بَِعَرفَةَ  َماُن َعْن َجْعفَِر ْبِن ُمَحمه

لَِمىُّ أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن   . َعْن َعلِىٍّ رضي َّللا عنه ِمْثلَهُ  ْحَمِن السُّ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد الره

ثَنَا أَبُو ثَنَا َعلِىُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز َعْن أَبِى ُعبَْيٍد َحده ثَنَا األَْعَمُش َعْن  اْلَكاِرِزىُّ َحده ُمَعاِويَةَ َحده

َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد   . إِنهَما تُْشَعُر اْلبََدنَةُ لَيُْعلََم أَنههَا بََدنَةٌ   : إِْبَراِهيَم َعِن األَْسَوِد َعْن َعائَِشةَ قَالَتْ 

ثَنَا يَحْ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َعْمِرو ْبُن َمطٍَر َحده ثَنَا َّللاه ِ ْبُن ُمَعاٍذ َحده ثَنَا ُعبَْيُد َّللاه ٍد َحده يَى ْبُن ُمَحمه

ثَنَا ُشْعبَةُ َعْن َمْنُصوٍر َعْن إِْبَراِهيَم قَالَ  أَْرَسَل األَْسَوُد ُغالًَما لَهُ إِلَى َعائَِشةَ رضي   : أَبِى َحده

َما ِشْئتُْم إِْن ِشْئتُْم فَاْفَعلُوا   : فَقَالَتْ   ؟ بِهَا بَِعَرفَاتٍ َّللا عنها فََسأَلَهَا َعْن بُْدٍن بََعَث بِهَا َمَعهُ أَيَقُِف 

   . َوإِْن ِشْئتُْم فاَلَ تَْفَعلُوا

  ااِلْختِيَاِر في تَْقلِيِد اْلَغنَِم ُدوَن اإِلْشَعارِ   : باب

دٍ  ِ ْبُن يُوُسَف األَْصبَهَانِىُّ أَْخبَ   : أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه ثَنَا َعْبُد َّللاه َرنَا أَبُو َسِعيِد اْبُن األَْعَرابِىِّ َحده

ثَنَا أَبُو ُمَعاِويَةَ َعِن األَْعَمِش َعْن إِْبَراِهيَم َعِن األَْسَوِد ْبِن يَِزيَد َعْن  َسْعَداُن ْبُن نَْصٍر َحده

ةً   : َعائَِشةَ رضي َّللا عنها قَالَتْ  ِ صلى َّللا عليه وسلم َمره   . َغنًَما فَقَلهَدهَا أَْهَدى َرُسوُل َّللاه

ِد ْبِن َعْبَداَن النهْيَسابُوِرىُّ   : َوأَْخبََرنَا أَبُو ُعْثَمانَ   : َوأَْخبََرنَا أَبُو ُعْثَمانَ  ِد ْبِن ُمَحمه َسِعيُد ْبُن ُمَحمه
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 ِ ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد بْ   : َحده ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب اْلَحافِظُ َحده ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُمَحمه اُق َحده اٍج اْلَوره ُن َحجه

ةً     . إِلَى اْلبَْيِت َغنًَما فَقَلهَدهَا  : يَْحيَى أَْخبََرنَا أَبُو ُمَعاِويَةَ فََذَكَرهُ بِِمْثلِِه إاِله أَنههُ قَاَل َمره

ِحيِح َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى    . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو اْلَعبهاسِ أَْخبََرنَا أَ  ثَنَا أَْحَمُد ْبُن   : بُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن أَْحَمَد اْلَمْحبُوبِىُّ َحده ُمَحمه

ُد ْبُن َكثِيٍر أَْخبََرنَا ُسْفيَاُن َعْن َمْنُصوٍر َعْن إِْبَراِهيَم َعِن األَْسَوِد َعْن َعائِشَ  ثَنَا ُمَحمه  ةَ َسيهاٍر َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم فَيَْبَعُث بِهَا ثُمه   : رضي َّللا عنها قَالَتْ  ُكْنُت أَْفتُِل قاَلَئَِد اْلَغنَِم لَِرُسوِل َّللاه

   . يَْمُكُث َحالاَلً 

ِد ْبِن َكثِيرٍ  ِحيِح َعْن ُمَحمه    . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

اُد ْبُن َزْيٍد َعْن َمْنُصوٍر بِِذْكِر اْلَغنَِم فِيهِ َوَرَواهُ أَْيًضا ُوهَْيُب ْبُن َخالٍِد وَ  َوَرَواهُ اْلَحَكُم ْبُن   . َحمه

اَء   : ُعتَْيبَةَ َوَرَواهُ اْلَحَكُم ْبُن ُعتَْيبَةَ َعْن إِْبَراِهيَم َعِن األَْسَوِد َعْن َعائَِشةَ قَالَتْ  ُكنها نُقَلُِّد الشه

 ِ أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعْبِد   . صلى َّللا عليه وسلم َحالٌَل لَْم يَْحُرْم ِمْنهُ َشْىءٌ  َونُْرِسُل بِهَا َوَرُسوُل َّللاه

ثَنَا اْلُحَسْيُن ْبُن اْلَحَسِن اْلُمهَاِجِرىُّ َحده  ْيبَانِىُّ َحده ِ الشه ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا أَْحَمُد َّللاه

ْوَرقِ  ُد ْبُن ُجَحاَدةَ ْبُن إِْبَراِهيَم الده ثَنَا ُمَحمه ثَنَا أَبِى َحده َمِد ْبُن َعْبِد اْلَواِرِث َحده ثَنَا َعْبُد الصه ىُّ َحده

   . َعِن اْلَحَكِم فََذَكَرهُ 

َمدِ  ِحيِح َعْن إِْسَحاَق ْبِن َمْنُصوٍر َعْن َعْبِد الصه    . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

  َن اْلِعْهنِ فَْتِل اْلقاَلَئِِد مِ   : باب

ِد ْبُن صَ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو أَْحَمَد اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه ُد ْبُن َعْبِد َّللاه اِعٍد أَْخبََرنَا ُمَحمه

ثَنَا اْبُن َعْوٍن َعِن اْلقَاِسِم َعْن أُ  ثَنَا ُمَعاُذ ْبُن ُمَعاٍذ َحده ثَنَا يَْحيَى ْبُن َحِكيٍم َحده مِّ اْلُمْؤِمنِيَن َحده

   . فَتَْلُت قاَلَئَِدهَا ِمْن ِعْهٍن َكاَن ِعْنَدنَا  : رضي َّللا عنها قَالَتْ 

ِحيِح َعْن َعْمِرو ْبِن َعلِىٍّ َعْن ُمَعاٍذ َوأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن َوْجٍه آَخَر  َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

   . َعِن اْبِن َعْونٍ 

  ْلهََدايَا َوَما يُْفَعُل بِِجالَلِهَا َوُجلُوِدهَاتَْجلِيِل ا  : باب

َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا ُسلَْيَماُن ْبُن أَْحَمَد ْبِن أَيُّوَب الطهبََرانِىُّ   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ 

ثَ  ثَنَا ُمَعاُذ ْبُن اْلُمثَنهى َوأَبُو ُمْسلٍِم قَاالَ َحده ثَنَا َحْفُص ْبُن َحده ثَنَا ُسلَْيَماُن َحده نَا اْبُن َكثِيٍر قَاَل َوَحده
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ثَنَا قَبِيَصةُ قَاالَ َحدهثَنَا ُسْفيَاُن َعِن اْبِن أَبِى نَِجيٍح َعْن ُمَجاِهٍد َعْن َعْبِد الره  قِّىُّ َحده ْحَمِن ُعَمَر الره

لنبي صلى َّللا عليه وسلم أَْن أَتََصدهَق بِِجالَِل اْلبُْدِن الهتِى أََمَرنِى ا  : ْبِن أَبِى لَْيلَى َعْن َعلِىٍّ قَالَ 

   . نََحْرُت َوبُِجلُوِدهَا

ِد ْبِن َكثِيٍر َوأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن َحِديِث اْبِن  ِحيِح َعْن قَبِيَصةَ َوُمَحمه َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن َجْعفٍَر اْلُمَزكِّى أَ   . ُعيَْينَةَ َعِن اْبِن أَبِى نَِجيحٍ 

ِ ْبِن ُعمَ  ثَنَا َمالٌِك َعْن نَافٍِع َعْن َعبِْد َّللاه ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر َحده ُد ْبُن إِْبَراِهيَم َحده ثَنَا ُمَحمه أَنههُ َكاَن   : رَ َحده

ثَنَا   . هُ بِاْلقَبَاِطى َواألَْنَماِط َواْلُحلَِل ثُمه يَْبَعُث بِهَا إِلَى اْلَكْعبَِة فَيَْكُسوهَا إِيهاهَايَُجلُِّل بُْدنَ  قَاَل َوَحده

ِ ْبنُ  ِ ْبَن ِدينَاٍر َما َكاَن يَْصنَُع َعْبُد َّللاه ثَنَا َمالٌِك أَنههُ َسأََل َعْبَد َّللاه َر بِِجالَِل ُعمَ  َمالٌِك أَنههُ قَاَل َوَحده

ِ يَتََصدهُق بِهَا  : بُْدنِِه ِحيَن ُكِسيَِت اْلَكْعبَةُ هَِذِه اْلِكْسَوةَ قَالَ  ثَنَا َمالٌِك َعْن   . َكاَن َعْبُد َّللاه قَاَل َوَحده

ثَنَا َمالٌِك َعْن نَافِعٍ  ِ ْبَن ُعَمَر َكاَن الَ يَُشقُّ ِجالََل بُ   : قَاَل َوَحده ْدنِِه َوَكاَن الَ يَُجلِّلُهَا أَنه َعْبَد َّللاه

نَاِم فَإَِذا نََحَرهَا نََزَع ِجالَلَهَا   . َحتهى يَْغُدَو بِهَا ِمْن ِمنًى إِلَى َعَرفَةَ  َزاَد فِيِه َغْيُرهُ إاِله َمْوِضَع السه

ُم ثُمه يَتََصدهُق بِهَا    . َمَخافَةَ أَْن يُْفِسَدهَا الده

  َساُن بِتَْقلِيِد اْلهَْدِى َوإِْشَعاِرِه َوهَُو الَ يُِريُد اإِلْحَراَم ُمْحِرًماالَ يَِصيُر اإِلنْ   : باب

ثَنَا أَبُو َجْعفَرٍ  ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن َصالِِح ْبِن هَانٍِئ َحده ُمَحمه

ثَنَا أَبُو بَْكرٍ  َعْمِرو ْبِن النهْضِر اْلَحَرِشىُّ ح ِ َحده ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن   : َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ِ ْبُن َمْسلََمةَ الْ  ثَنَا َعْبُد َّللاه ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن النهْضِر األَْزِدىُّ قَاالَ َحده ثَنَا ُمَحمه ثَنَا بَالَُوْيِه َحده قَْعنَبِىُّ َحده

ِ   : َمْيٍد َعِن اْلقَاِسِم َعْن َعائَِشةَ رضي َّللا عنها قَالَتْ أَْفلَُح ْبُن حُ  فَتَْلُت قاَلَئَِد بُْدِن َرُسوِل َّللاه

َحُرَم  صلى َّللا عليه وسلم بِيََدىه ثُمه أَْشَعَرهَا َوقَلهَدهَا ثُمه بََعَث بِهَا إِلَى اْلبَْيِت َوأَقَاَم بِاْلَمِدينَِة فََما

ِحيِح َعْن َعْبِد َّللاه ْبِن َمْسلََمةَ   . اَن لَهُ َحالاَلً َعلَْيِه َشْىٌء كَ     . َرَواهُ اْلبَُخاِرىُّ َوُمْسلٌِم في الصه

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َطاِهٍر اْلفَقِيهُ َوأَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق َوأَبُو َسِعيدِ   ْبُن أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ أَبِى َعْمٍرو قَ  ِ ْبِن َعْبِد   : الُوا َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا ُمَحمه ُمَحمه

ثَنَا أَنَُس ْبُن ِعيَاٍض َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعائَِشةَ أَنههَا قَالَتْ  إِْن ُكْنُت   : اْلَحَكِم َحده

ا يَْجتَنُِب اْلُمْحِرُم  ) الَئَِد هَْدِى َرُسوِل َّللاه ألَْفتُِل قَ  ثُمه يَْبَعُث بِهَا َوهَُو ُمقِيٌم َما يَْجتَنُِب َشْيئًا ِممه

َد قَاَل فَقَالَتْ  هَْل َكاَن لَهُ َكْعبَةٌ يَطُوُف بِهَا   : َوَكاَن بَلََغهَا أَنه ِزيَاَد ْبَن أَبِى ُسْفيَاَن أَْهَدى َوتََجره

أَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم في   . إِنها الَ نَْعلَُم أََحًدا تَْحُرُم َعلَْيِه الثِّيَاُب تَِحلُّ لَهُ َحتهى يَطُوَف بِاْلَكْعبَةِ فَ 

اِد ْبِن َزْيٍد َعْن ِهَشاٍم ُمْختََصًرا ِحيِح ِمْن َحِديِث َحمه    . الصه

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَ  ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن   : بُو اْلَحَسنِ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِد ْبِن ُعْبُدوٍس َحده أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه

ِ أَْخبََرنَا يَْحيَى ْبُن مَ  ثَنَا اْلقَْعنَبِىُّ فِيَما قََرأَ َعلَى َمالٍِك ح َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ْنُصوٍر َسِعيٍد َحده

ُد ْبُن َعبْ  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا يَْحيَى ْبُن يَْحيَى قَاَل قََرأُْت َعلَى َمالٍِك َعْن َعْبِد اْلقَاِضى َحده ِد السهالَِم َحده

ْحَمِن أَنههَا أَْخبََرْتهُ  ِ ْبِن أَبِى بَْكٍر َعْن َعْمَرةَ بِْنِت َعْبِد الره أَنه ِزيَاًدا َكتََب إِلَى َعائَِشةَ َزْوِج   : َّللاه
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َمْن أَْهَدى هَْديًا َحُرَم َعلَْيِه َما يَْحُرُم َعلَى   : ْبَن َعبهاٍس قَالَ النبي صلى َّللا عليه وسلم أَنه ا

ْت اْلَحاجِّ َحتهى يُْنَحَر اْلهَْدُى َوقَْد بََعْثُت بِهَْديِى فَاْكتُبِى إِلَىه بِأَْمِرِك أَْو ُمِرى َصاِحَب اْلهَْدِى قَالَ 

ِ صلى َّللا لَْيَس َكَما قَاَل ابْ   : َعائَِشةُ رضي َّللا عنها ُن َعبهاٍس أَنَا فَتَْلُت قاَلَئَِد هَْدِى َرُسوِل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم بِيََدْيِه ثُمه بََعَث بِهَا َمَع أَبِى فَلَْم  عليه وسلم بِيََدىه ثُمه قَلهَدهَا َرُسوُل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َشْىٌء أََحلههُ  ُ لَهُ َحتهى نُِحَر اْلهَْدىُ  يَْحُرْم َعلَى َرُسوِل َّللاه    . َّللاه

ِ ْبِن يُوُسَف َوَغْيِرِه َعْن َمالٍِك وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن  ِحيِح َعْن َعْبِد َّللاه َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

أَْحَمُد ْبُن   : أَبُو َسْهلٍ  أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى أَْخبََرنَا  : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ   . يَْحيَى ْبِن يَْحيَى

ثَنَا أَبُو يَْحيَى ِ ْبِن ِزيَاٍد اْلقَطهاُن َحده ِد ْبِن َعْبِد َّللاه ثَنَا أَبُو اْليََماِن   : ُمَحمه َعْبُد اْلَكِريِم ْبُن الْهَْيثَِم َحده

هِْرىُّ  ُل َمْن َكَشَف اْلَعَمى عَ   : أَْخبََرنَا ُشَعْيٌب قَاَل قَاَل الزُّ نهةَ في َذلَِك أَوه ِن النهاِس َوبَيهَن لَهُُم السُّ

بَْيِر َوَعْمَرةُ  ْهِرىُّ فَأَْخبََرنِى ُعْرَوةُ ْبُن الزُّ َعائَِشةُ َزْوُج النبي صلى َّللا عليه وسلم قَاَل الزُّ

ْحَمِن ْبِن َسْعِد ْبِن ُزَراَرةَ أَنه َعائَِشةَ َزْوَج النبي صلى َّللا عل إِْن   : يه وسلم قَالَتْ بِْنُت َعْبِد الره

ُكْنُت أَْفتُِل قاَلَئَِد اْلهَْدِى هَْدِى النبي صلى َّللا عليه وسلم فَيَْبَعُث بِهَْديِِه ُمقَلهًدا َوهَُو ُمقِيٌم 

ا بَلََغ النهاَس قَْوُل َعائَِشةَ هََذا أََخُذوا بِقَْولِهَا  بِاْلَمِدينَِة ثُمه الَ يَْجتَنُِب َشْيئًا َحتهى يَْنَحَر هَْديَهُ فَلَمه

   . َوتََرُكوا فَْتَوى اْبِن َعبهاسٍ 

   . َوَرَوى في هََذا اْلَمْعنَى َمْسُروٌق َواألَْسَوُد َعْن َعائَِشةَ 

  ااِلْشتَِراِك في اْلهَْدىِ   : باب

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن َوأَبُو َزَكِريه  ا ْبُن أَبِى إِْسَحاَق َوأَبُو َعْبِد أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

لَِمىُّ َوأَبُو َصاِدقٍ  ْحَمِن السُّ ُد ْبُن أَبِى اْلفََواِرِس َوأَبُو نَْصرٍ   : الره أَْحَمُد ْبُن َعلِىٍّ اْلفَاِمىُّ   : ُمَحمه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ُد   : قَالُوا َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا ُمَحمه ِ ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم أَْخبََرنَا ُمَحمه ْبُن َعْبِد َّللاه

 ِ بَْيِر َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه  اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى َمالُِك ْبُن أَنٍَس َوَعْمُرو ْبُن اْلَحاِرِث َعْن أَبِى الزُّ

ِ صلى َّللا عليه وسلم َعاَم اْلُحَدْيبِ   : قَالَ  يَِة اْلبََدنَةَ َعْن َسْبَعٍة َواْلبَقََرةَ َعْن نََحْرنَا َمَع َرُسوِل َّللاه

ثَنَا بِْشُر ْبُن أَْحَمَد   : َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . َسْبَعةٍ  ُد ْبُن أَبِى اْلَمْعُروِف اْلفَقِيهُ َحده ُمَحمه

ثَنَا قُ  ثَنَا َداُوُد ْبُن اْلُحَسْيِن اْلبَْيهَقِىُّ َحده ثَنَا َمالٌِك فََذَكَرهُ بِنَْحِوِه اإِلْسفََرائِينِىُّ َحده تَْيبَةُ ْبُن َسِعيٍد َحده

   . إاِله أَنههُ قَاَل بِاْلُحَدْيبِيَةِ 

ِحيِح َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى َوقُتَْيبَةَ َعْن َمالِكٍ     . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا ُمَحمه  ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن َعْبِد اْلَوههاِب أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه ْيبَانِىُّ َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب الشه

ثَ  ُد ْبُن َعْبِد السهالَِم قَالُوا َحده ٍد َوُمَحمه ِد ْبِن يَْحيَى َوَجْعفَُر ْبُن ُمَحمه اُء َويَْحيَى ْبُن ُمَحمه نَا اْلفَره

َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا   : ةَ ح َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ يَْحيَى ْبُن يَْحيَى أَْخبََرنَا أَبُو َخْيثَمَ 
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ِ ْبِن يُونُسَ  ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن إِْسَحاَق َحده فهاُر َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه  َحده

ثَنَا أَبُو الزُّ  ِ صلى َّللا عليه وسلم ُمِهلِّيَن   : بَْيِر َعْن َجابٍِر قَالَ ُزهَْيٌر َحده َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاه

فَا َواْلَمْرَوِة َوأََمرَ  ا قَِدْمنَا َمكهةَ طُْفنَا بِاْلبَْيِت َوالصه ِ بِاْلَحجِّ َمَعنَا النَِّساُء َواْلِوْلَداُن فَلَمه نَا َرُسوُل َّللاه

هََذا لَْفظُ َحِديِث   . ْن نَْشتَِرَك في اإِلبِِل َواْلبَقَِر ُكلُّ َسْبَعٍة ِمنها في بََدنَةٍ صلى َّللا عليه وسلم أَ 

   . اْبِن َعْبَدانَ 

ِحيِح َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى َوأَْحَمَد ْبِن يُونُسَ  وْذبَاِرىُّ   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ

ثَنَا َعْبُد اْلَملِكِ أَْخبََرنَا مُ  ثَنَا هَُشْيٌم َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل َحده ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ُد ْبُن بَْكٍر َحده  َحمه

ِ قَالَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم   : َعْن َعطَاٍء َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه ُكنها نَتََمتهُع في َعْهِد َرُسوِل َّللاه

   . اْلبَقََرِة َعْن َسْبَعٍة نَْشتَِرُك فِيهَابَِذْبِح 

ِحيِح َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى َعْن هَُشْيمٍ     . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا إِْسَحا ُق ْبُن أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن اْلفَْضِل الْقَطهاُن أَْخبََرنَا أَبُو َسْهِل ْبُن ِزيَاٍد اْلقَطهاُن َحده

ثَنَا قَْيُس ْبُن َسْعٍد َعْن َعطَاٍء َعْن  اُد ْبُن َسلََمةَ َحده ثَنَا َحمه ثَنَا َعفهاُن َحده َجابِِر اْلَحَسِن اْلَحْربِىُّ َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  ِ أَنه َرُسوَل َّللاه    . اْلبَقََرةُ َعْن َسْبَعٍة َواْلبََدنَةُ َعْن َسْبَعةٍ   : ْبِن َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن قَاالَ َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ثَ  ِد ْبِن إِْسَحاَق َحده ثَنَا يُونُُس ْبُن بَُكْيٍر َعْن ُمَحمه ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد اْلَجبهاِر َحده ْهِرىُّ َحده نِى الزُّ

ثَاهُ َجِميًعا بَْيِر َعْن َمْرَواَن ْبِن اْلَحَكِم َواْلِمْسَوِر ْبِن َمْخَرَمةَ أَنههَُما َحده أَنه   : َعْن ُعْرَوةَ ْبِن الزُّ

ِ صلى َّللا عليه وسلم َخَرَج يُِريُد ِزيَاَرةَ اْلبَْيِت الَ يُِريُد َحْربًا َوَساَق َمَعهُ الْ  هَْدَى َرُسوَل َّللاه

َوقَْد أَْخبََرنَا أَبُو   . َكَذا َرَواهُ اْبُن إِْسَحاقَ   . َسْبِعيَن بََدنَةً َعْن َسْبِعِمائَِة َرُجٍل ُكلُّ بََدنٍَة َعْن َعْشَرةٍ 

 ِ ثَنَا  اْلُحَسْيِن َوقَْد أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن اْلفَْضِل اْلقَطهاُن بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه ْبُن َجْعفٍَر َحده

ْهِرىُّ أَْخبََرنِى ُعرْ  ثَنِى الزُّ ثَنَا ُسْفيَاُن َحده ثَنَا أَبُو بَْكٍر اْلُحَمْيِدىُّ َحده َوةُ ْبُن يَْعقُوُب ْبُن ُسْفيَاَن َحده

بَْيِر َعْن َمْرَواَن ْبِن اْلَحَكِم َواْلِمْسَوِر ْبِن َمْخَرَمةَ أَنههَُما قَاالَ  ِ صلى َّللا خَ   : الزُّ َرَج َرُسوُل َّللاه

ا َكاَن بِِذى اْلُحلَْيفَِة قَلهَد اْلهَ  ْدَى عليه وسلم ِمَن اْلَمِدينَِة َعاَم اْلُحَدْيبِيَِة في بِْضَع َعْشَرةَ ِمائَةً فَلَمه

   . َوأَْشَعَرهُ َوأَْحَرَم ِمْنهَا بِاْلُعْمَرةِ 

ِحيِح ِمْن َحِديِث  َوَكَذلَِك َرَواهُ َمْعَمُر ْبُن َراِشٍد َعنِ  ْهِرىِّ َوأَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ في الصه الزُّ

هِْرىِّ     . َمْعَمٍر َوُسْفيَاَن ْبِن ُعيَْينَةَ َعِن الزُّ

َوايَاُت الثهابِتَاُت ُمتهفِقَةٌ َعلَى أَنههُْم َكانُوا أَْكثََر ِمْن أَْلِف َرُجٍل َعلَى اْلُحَدْيبِيَِة ثُمه اخْ  فُوا تَلَ َوالرِّ

قَاَل  فَِمْنهُْم َمْن قَاَل َكانُوا أَْلفًا َوَخْمَسِمائٍَة َوِمْنهُْم َمْن قَاَل َكانُوا أَْلفًا َوأَْربََعِمائٍَة َوِمْنهُْم َمنْ 

ِ   . َكانُوا أَْلفًا َوثاَلَثَِمائَةٍ  ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن أَبِى طَاِهٍر بِبَ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا َعلِىُّ ُمَحمه ْغَداَد َحده
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بِيِع أَبُو َزْيٍد اْلهَ  ثَنَا َسِعيُد ْبُن الره ثَنَا أَبُو قاِلَبَةَ َحده ِد ْبِن ُسلَْيَماَن اْلَخْرقِىُّ َحده ثَنَا ْبُن ُمَحمه َرِوىُّ َحده

ةُ ْبُن َخالٍِد ح َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو األَِديُب أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  اإِلْسَماِعيلِىُّ أَْخبََرنِى اْلَحَسُن ْبُن  قُره

ةُ َعْن قَتَاَدةَ قَالَ  ثَنَا قُره ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ثَنَا َعْمُرو ْبُن َعلِىٍّ َحده َسأَْلُت َسِعيَد ْبَن   : ُسْفيَاَن َحده

ْضَوانِ  إِنههُ بَلََغنَا أَنه َجابَِر ْبَن َعْبِد   : قُْلتُ   . ِمائَةٍ أَْلفًا َوَخْمسُ   : قَالَ   ؟ اْلُمَسيهِب َكْم َكانُوا في بَْيَعِة الرُّ

ِ قَالَ  ثَنِى أَنههُْم َكانُوا أَْلفًا َوَخْمِسِمائَةٍ   : قَالَ   . َكانُوا أَْلفًا َوأَْربََعِمائَةٍ   : َّللاه ُ هَُو َحده   . أَْوهََم يَْرَحُمهُ َّللاه

ِحيِح ِمْن َحِديِث يَِزيَد ْبِن   . ِوىِّ بَِمْعنَاهُ لَْفظُ أَبِى َداُوَد َوَحِديُث اْلهَرَ  أَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ في الصه

ةُ  َوَرَواهُ اْبُن أَبِى   . ُزَرْيٍع َعِن اْبِن أَبِى َعُروبَةَ َعْن قَتَاَدةَ َواْستَْشهََد بِِرَوايَِة أَبِى َداُوَد َعْن قُره

ُ أَْعلَمُ  َعِدىٍّ َعِن اْبِن أَبِى َعُروبَةَ بِِضدِّ     . َما قَاَل يَِزيُد ْبُن ُزَرْيٍع َوَّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن َعلِىِّ ْبِن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَ  ثَنَا يَْحيَى ْبُن آَدَم َحده ِ ْبُن إِْدِريَس َعْن ُحَصْيٍن َعْن َسالِِم ْبِن أَبِى َعفهاَن اْلَعاِمِرىُّ َحده نَا َعْبُد َّللاه

 ِ    . َخْمَس َعْشَرةَ ِمائَةً   : قَالَ   ؟ َكْم ُكْنتُْم يَْوَم اْلُحَدْيبِيَةِ   : اْلَجْعِد قَاَل قُْلنَا لَِجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه

ِحيِح َعْن أَبِى بَْكِر  ِ ْبِن إِْدِريَس َوأَْخَرَجهُ َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه ْبِن أَبِى َشْيبَةَ َعْن َعْبِد َّللاه

   . اْلبَُخاِرىُّ ِمْن أَْوُجٍه َعْن ُحَصْينٍ 

ةَ   . ُكنها أَْلفًا َوأَْربََعِمائَةٍ   : َوَرَواهُ األَْعَمُش َعْن َسالٍِم َعْن َجابٍِر قَالَ  َوَكَذلَِك قَالَهُ َعْمُرو ْبُن ُمره

َوايَتَْيِن َعْنهُ َعْن َسالِ  دٍ   . ٍم في إِْحَدى الرِّ ثَنَا أَبُو ُمَحمه دٍ   : َوَحده ثَنَا أَبُو ُمَحمه ِ ْبُن   : َوَحده َعْبُد َّللاه

ةَ أَْخبَرَ   : يُوُسَف األَْصبَهَانِىُّ إِْمالًَء أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيدٍ  ِد ْبِن ِزيَاٍد اْلبَْصِرىُّ بَِمكه نَا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه

 ِ ثَنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ قَاَل َسِمَع َعْمٌرو َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاه ْعفََرانِىُّ َحده ٍد الزه  اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه

ِ صلى َّللا عليه وسلم  : يَقُولُ  أَْنتُْم َخْيُر  )   : ُكنها يَْوَم اْلُحَدْيبِيَِة أَْلفًا َوأَْربََعِمائٍَة فَقَاَل لَنَا َرُسوُل َّللاه

َجَرةِ   . أَْهِل األَْرضِ     . َولَْو ُكْنُت اليَْوَم أُْبِصُر ألََرْيتُُكْم َمْوِضَع الشه

ِحيِح َعْن َعلِىٍّ َوقُتَْيبَةَ وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن إِْسَحاَق ْبِن َراهََوْيِه َوَغْيِرِه  َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَنَا أَبُو بَْكرٍ   . نَةَ َعْن َعْمِرو ْبِن ِدينَارٍ ُكلُّهُْم َعِن اْبِن ُعيَيْ  ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن فُوَرَك   : َحده ُمَحمه

ثَنَا أَبُو دَ  ثَنَا يُونُُس ْبُن َحبِيٍب َحده ِ ْبُن َجْعفٍَر األَْصبَهَانِىُّ َحده ُ أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه اُوَد َرِحَمهُ َّللاه

ثَنَا ُشْعبَةُ أَخْ  ِ صلى َّللا عليه وسلم َحده بََرنِى َعْمٌرو َسِمَع اْبَن أَبِى أَْوفَى َصاِحَب َرُسوِل َّللاه

ْضَواِن قَالَ  ُكنها يَْوَمئٍِذ أَْلفًا َوثاَلَثَِمائٍِة َوَكانَْت أَْسلَُم يَْوَمئٍِذ ثُُمَن   : َوَكاَن قَْد َشِهَد بَْيَعةَ الرُّ

   . اْلُمهَاِجِرينَ 

ِن اْلُمثَنهى َعْن أَبِى َداُوَد الطهيَالِِسىِّ َوأََشار اْلبَُخاِرىُّ َرَواهُ ُمْسلٌِم ف ََ ِد ْب ِحيِح َعْن ُمَحمه ي الصه

ةَ َواألَْشبَهُ ِرَوايَةُ َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر َعْن  أَْيًضا إِلَى ِرَوايَِة أَبِى َداُوَد َوَعْمٌرو هََذا هَُو اْبُن ُمره

   . َجابِرٍ 
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َمْعقُِل ْبُن يََساٍر اْلُمَزنِىُّ َوَسلََمةُ ْبُن األَْكَوِع َواْلبََراُء ْبُن َعاِزٍب َوُكلُّهُْم َشِهُدوا  َوَكَذلَِك َرَواهُ 

أَنههُْم َكانُوا يَْوَم اْلُحَدْيبِيَِة أَْلفًا َوأَْربََعِمائٍَة أَْو أَْكثََر   : اْلُحَدْيبِيَةَ إاِله أَنه في ِرَوايٍَة َعِن اْلبََراءِ 

ُ أَْعلَُم َوقَْد بَيهَن َجابِرُ فَكَ  َواِة إِلَى اْلبََراِء َوَّللاه يَاَدِة أَْو بَْعُض الرُّ وَن في الزِّ  ْبُن أَنههُْم َكانُوا يَُشكُّ

بَْيِر َعْنهُ أَنههُْم نََحُروا اْلبََدنَةَ َعْن َسْبَعٍة َواْلبَقََرةَ َعْن َسْبعَ  ِ في ِرَوايَِة أَبِى الزُّ ٍة فََكأَنههُْم َعْبِد َّللاه

ُ أَْعلَمُ  ْبِعيَن َعْن بَْعِضِهْم َونََحُروا اْلبَقََر َعْن بَاقِيِهْم َعْن ُكلِّ َسْبَعٍة َواِحَدةً َوَّللاه   . نََحُروا السه

ثَنَا أَْخبََرنَا أَبُو طَاِهٍر اْلفَقِيهُ َوأَبُو بَْكٍر اْلِحيِرىُّ قَاالَ أَْخبََرنَا َحاِجُب ْبُن أَْحَمَد ْبِن سُ  ْفيَاَن َحده

ثَنَا ُحَسْيُن ْبُن َواقٍِد َعْن ِعْلبَاَء ْبِن أَْحَمرَ  ثَنَا اْلفَْضُل ْبُن ُموَسى َحده ِحيِم ْبُن ُمنِيٍب َحده  َعْبُد الره

ُكنها َمَع النبي صلى َّللا عليه وسلم فِى َسفَِرنَا فََحَضَرنَا   : َعْن ِعْكِرَمةَ َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ 

َكَذا ُرِوَى بِهََذا اإِلْسنَاِد َوَحِديُث أَبِى   . ْحُر فَاْشتََرْكنَا في اْلَجُزوِر َعْشَرةٌ َواْلبَقََرةُ َعْن َسْبَعةٍ النه 

بَْيِر َعْن َجابٍِر أََصحُّ ِمْن َذلَِك َوقَْد َشِهَد اْلُحَدْيبِيَةَ َوَشِهَد اْلَحجه َوالُْعْمَرةَ َوأَْخبََرنَا بِأَ  نبي نه الالزُّ

ِ التهْوفِيقِ     . صلى َّللا عليه وسلم أََمَرهُْم بِاْشتَِراِك َسْبَعٍة في بََدنٍَة فَهَُو أَْولَى بِاْلقَبُوِل َوبِاّلِله

بَْيِر َعْن َجابٍِر قَالَ  نََحْرنَا يَْوَم اْلُحَدْيبِيَِة َسْبِعيَن   : َوقَْد ُرِوَى َعْن ُسْفيَاَن الثهْوِرىِّ َعْن أَبِى الزُّ

بََدنَةُ َعْن َدنَةً اْلبََدنَةُ َعْن َعْشَرٍة َوالَ أَْحِسبُهُ إاِله َوْهًما فَقَْد َرَواهُ اْلفِْريَابِىُّ َعِن الثهْوِرىِّ َوقَاَل الْ بَ 

بَْيِر َوَكَذلَِك قَالَهُ َمالُِك ْبُن أَنٍَس َواْبُن ُجَرْيٍج َوُزهَْيُر ْبُن ُمَعاِويَةَ َوَغْيُرهُْم َعْن أَ   . َسْبَعةٍ  بِى الزُّ

َح ُمْسلُِم   . اْلبََدنَةُ َعْن َسْبَعةٍ   : َعْن َجابٍِر قَالُوا َوَكَذلَِك قَالَهُ َعطَاُء ْبُن أَبِى َربَاٍح َعْن َجابٍِر َوَرجه

ْهِرىِّ َعنْ  ا َحِديُث الزُّ َجهَا ُدوَن ِرَوايَِة َغْيِرِهْم َوأَمه ا َخره اِج ِرَوايَتَهُْم لَمه ُعْرَوةَ فَإِنه  ْبُن اْلَحجه

َد بِهِ  َد بِِذْكِر اْلبََدنَِة َعْن َعْشَرٍة فِيِه َوَحِديُث ِعْكِرَمةَ يَتَفَره َد ْبَن إِْسَحاَق ْبِن يََساٍر تَفَره  ُمَحمه

بِاْشتَِراِكِهْم  اْلُحَسْيُن ْبُن َواقٍِد َعْن ِعْلبَاَء ْبِن أَْحَمَر َوَحِديُث َجابٍِر أََصحُّ ِمْن َجِميِع َذلَِك َوأَْخبَرَ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم فَهَُو أَْولَى بِاْلقَبُوِل  فِيهَا في اْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة َوبِاْلُحَدْيبِيَِة بِأَْمِر َرُسوِل َّللاه

ِ التهْوفِيقُ     . َوبِاّلِله

  ُرُكوِب اْلبََدنَِة إَِذا اْضطُره إِلَيِْه ُرُكوبًا َغْيَر فَاِدحٍ   : باب

ِ   : نَا أَبُو ُعْثَمانَ أَْخبَرَ  ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِد ْبِن َعْبَداَن النهْيَسابُوِرىُّ َحده ِد ْبِن ُمَحمه   : َسِعيُد ْبُن ُمَحمه

 ِ ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب اْلَحافِظُ إِْمالًَء َحده ثَ   : ُمَحمه ُد ْبُن نَْصٍر اْلَمْرَوِزىُّ َحده نَا يَْحيَى ُمَحمه

نَاِد َعِن األَْعَرِج َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ  ِ   : ْبُن يَْحيَى قَاَل قََرْأُت َعلَى َمالٍِك َعْن أَبِى الزِّ أَنه َرُسوَل َّللاه

ِ إِنههَا بََدنَ   : قَالَ   . اْرَكْبهَا  : صلى َّللا عليه وسلم َرأَى َرُجالً يَُسوُق بََدنَةً قَالَ    : قَالَ   . ةً يَا َرُسوَل َّللاه

   . في الثهانِيَِة أَْو في الثهالِثَةِ   . اْرَكْبهَا َوْيلَكَ 

ِ ْبِن يُوُسَف َعْن َمالٍِك وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن يَْحيَى ْبِن  ِحيِح َعْن َعْبِد َّللاه َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ُد ْبُن اْلُحَسْيِن   : أَبُو طَاِهٍر اإِلَماُم أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  أَْخبََرنَا أَبُو طَاِهٍر اإِلَماُم أَْخبََرنَا  . يَْحيَى ُمَحمه

اِم بْ  اِق أَْخبََرنَا َمْعَمٌر َعْن هَمه زه ثَنَا َعْبُد الره لَِمىُّ َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن يُوُسَف السُّ ِن ُمنَبٍِّه اْلقَطهاُن َحده

ثَنَا أَبُو هَُريْ  ِ صلى َّللا   : َرةَ قَالَ قَاَل هََذا َما َحده بَْينََما َرُجٌل يَُسوُق بََدنَةً ُمقَلهَدةً فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاه

ِ   : قَالَ   . اْرَكْبهَا )   : عليه وسلم    . َوْيلََك اْرَكْبهَا َوْيلََك اْرَكْبهَا  : قَالَ   . إِنههَا بََدنَةٌ يَا َرُسوَل َّللاه
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اقِ َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه  زه ِد ْبِن َرافٍِع َعْن َعْبِد الره أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن   . ِحيِح َعْن ُمَحمه

ثَنَا أَبُو ُمْسلِمٍ  ثَنَا ِهَشاٌم   : َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد َحده ثَنَا ُمْسلٌِم َحده ِ َحده إِْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد َّللاه

ثَنَا قَتَاَدةُ َعْن أَنَسٍ  َوُشْعبَةُ  َرأَى النبي صلى َّللا عليه وسلم َرُجالً يَُسوُق بََدنَةً فَقَاَل   : قَاالَ َحده

   . اْرَكْبهَا  : إِنههَا بََدنَةً قَالَ   : قَالَ   . اْرَكْبهَا  : إِنههَا بََدنَةً قَالَ   : قَالَ   . اْرَكْبهَا  : لَهُ 

ِحيِح َعْن ُمْسلِِم ْبِن إِْبَراِهيمَ َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِ     . ي الصه

 ِ ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ اْلَحافِظُ َحده ِد ْبِن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

َمره   : ْن ُحَمْيٍد َعْن ثَابٍِت اْلبُنَانِىِّ َعْن أَنٍَس قَالَ يَْحيَى أَْخبََرنَا يَْحيَى ْبُن يَْحيَى أَْخبََرنَا هَُشْيٌم عَ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم بَِرُجٍل يَُسوُق بََدنَةً فَقَالَ    : فَقَالَ   . إِنههَا بََدنَةً   : فَقَالَ   . اْرَكْبهَا  : َرُسوُل َّللاه

تَْيِن أَْو ثاَلَثًا  . اْرَكْبهَا    . َمره

ِحيِح َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَىَرَواهُ ُمْسلٌِم  ٍد اْلُمْقِرُئ   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . في الصه َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ُد ْبُن أَبِى بَْكٍر  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب َحده ِد ْبِن إِْسَحاَق َحده أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه

ثَنَا يَْحيَى ْبنُ  بَْيِر قَالَ  َحده ُسئَِل َجابٌِر رضي َّللا عنه َعْن   : َسِعيٍد َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن أَبِى الزُّ

اْرَكْبهَا بِاْلَمْعُروِف إَِذا أُْلِجْئَت   : ُرُكوِب اْلهَْدِى فَقَاَل َسِمْعُت النبي صلى َّللا عليه وسلم يَقُولُ 

   . إِلَْيهَا َحتهى تَِجَد ظَْهًرا

ِد ْبِن َحاتٍِم َعْن يَْحيَىَرَواهُ ُمسْ  ِحيِح َعْن ُمَحمه    . لٌِم في الصه

ثَنِى أَبُو َجْعفَرٍ  ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن َصالِِح ْبِن هَانٍِئ َحده ُمَحمه

ثَنَا َسلََمةُ ْبُن  ْيَدالَنِىُّ َحده ٍد الصه ثَنَا َمْعقٌِل َعْن ُمَحمه ِد ْبِن أَْعيََن َحده ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه َشبِيٍب َحده

بَْيِر قَالَ  َسأَْلُت َجابًِرا َعْن ُرُكوِب اْلهَْدِى فَقَاَل َسِمْعُت النبي صلى َّللا عليه وسلم   : أَبِى الزُّ

   . اْرَكْبهَا بِاْلَمْعُروِف َحتهى تَِجَد ظَْهًرا  : يَقُولُ 

ِحيِح َعْن َسلََمةَ ْبِن َشبِيبٍ     . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ينَا َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه أَنههُ قَالَ  إَِذا اْضطُِرْرَت إِلَى بََدنَتَِك فَاْرَكْبهَا ُرُكوبًا   : َوُروِّ

   . َغْيَر فَاِدحٍ 

  ْعَد ِرىِّ فَِصيلِهَا َويُْحَمُل َعلَْيهَا فَِصيلُهَالَبَِن اْلبََدنَِة الَ يُْشَرُب إاِله بَ   : باب

ثَنَ  ٍد َحده ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُمَحمه ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َعْمِرو ْبُن َمطٍَر َحده ِ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ا ُعبَْيُد َّللاه

ثَنَا ُشْعبَةُ َعْن زُ  ثَنَا أَبِى َحده هَْيٍر يَْعنِى اْبَن أَبِى ثَابٍِت قَاَل َسِمْعُت اْلُمِغيَرةَ يَْعنِى ْبُن ُمَعاٍذ َحده
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اْبَن َحَذٍف اْلَعْبِسىه َسِمَع َرُجالً ِمْن هَْمَداَن َسأََل َعلِي ًا رضي َّللا عنه َعْن َرُجٍل اْشتََرى بَقََرةً 

َى بِهَا فَنُتَِجْت فَقَالَ  فَْضالً فَإَِذا َكاَن يَْوُم النهْحِر فَاْذبَْحهَا َوَولََدهَا الَ تَْشَرْب لَبَنَهَا إاِله   : لِيَُضحِّ

ِد ْبِن اْلَحَسِن اْلَعْدُل أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ   : أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمدَ   . َعْن َسْبَعةٍ  ِ ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن   : َعْبُد َّللاه ُمَحمه

ُد ْبُن  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا َمالٌِك َعْن نَافٍِع أَنه َعْبَد َجْعفٍَر اْلُمَزكِّى َحده ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر َحده إِْبَراِهيَم اْلَعْبِدىُّ َحده

ِ ْبَن ُعَمَر َكاَن يَقُولُ  إَِذا نُتَِجِت اْلبََدنَةُ فَْليُْحَمْل َولَُدهَا َحتهى يُْنَحَر َمَعهَا فَإِْن لَْم يَِجْد لَهُ   : َّللاه

ِه َحتهى يُْنَحَر َمَعهَاَمْحِمالً فَْليُْحَمْل عَ  ثَنَا َمالٌِك   . لَى أُمِّ ثَنَا َمالٌِك َعْن َوبِإِْسنَاِدِه َحده َوبِإِْسنَاِدِه َحده

إَِذا اْضطُِرْرَت إِلَى بََدنَتَِك فَاْرَكْبهَا ُرُكوبًا َغْيَر فَاِدٍح َوإَِذا   : َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ أَنه أَبَاهُ قَالَ 

   . إِلَى لَبَنِهَا فَاْشَرْب َما بَْعَد ِرىِّ فَِصيلِهَا فَإَِذا نََحْرتَهَا فَاْنَحْر فَِصيلَهَا َمَعهَا اْضطُِرْرتَ 

  نَْحِر اإِلبِِل قِيَاًما َغْيَر َمْعقُولٍَة أَْو َمْعقُولَِة اْليُْسَرى  : باب

ُ تَبَاَرَك َوتََعالَى    . قَاَل ُمَجاِهٌد يَقُوُل إَِذا َسقَطَْت إِلَى األَْرضِ   ( فَإَِذا َوَجبَْت ُجنُوبُهَا ) قَاَل َّللاه

ُد ْبُن َعلِىِّ ْبِن ُدَحْيٍم   : أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلِحيِرىُّ أَْخبََرنَا أَبُو َجْعفَرٍ   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  ُمَحمه

ُد ْبُن اْلُحَسْينِ  ثَنَا ُمَحمه ْيبَانِىُّ بِاْلُكوفَِة َحده ثَنَا التهبُوَذِكىُّ  الشه ُموَسى ْبُن   : ْبِن أَبِى اْلُحنَْيِن َحده

ثَنَا ُوهَْيُب ْبُن َخالٍِد َعْن أَيُّوَب َعْن أَبِى قاِلَبَةَ َعْن أَنٍَس قَالَ  ِ   : إِْسَماِعيَل َحده َصلهى َرُسوُل َّللاه

َعهُ َوَصلهى بِِذى اْلُحلَْيفَِة اْلَعْصَر َرْكَعتَْيِن صلى َّللا عليه وسلم الظُّْهَر بِاْلَمِدينَِة أَْربًَعا َونَْحُن مَ 

َد ثُمه ثُمه بَاَت بِهَا َحتهى إَِذا أَْصبََح َرِكَب َراِحلَتَهُ َحتهى إَِذا َعلَْت بِِه َعلَى اْلبَْيداِء َكبهَر َوَسبهَح َوَحمِ 

إَِذا قَِدْمنَا أََمَرهُْم فََجَعلُوهَا ُعْمَرةً ثُمه أَهَلُّوا بِاْلَحجِّ  أَهَله بَِحجٍّ َوُعْمَرٍة ثُمه أَهَله بِِهَما النهاُس َحتهى

ِ صلى َّللا عليه وسلم َسْبَع بََدنَاٍت بِيَِدِه قِيَاًما َوَذبََح بِاْلَمِدينَِة  يَْوَم التهْرِويَِة َونََحَر َرُسوُل َّللاه

   . َكْبَشْيِن أَْملََحْيِن أَْقَرنَْينِ 

ِحيِح َعْن ُموَسى ْبِن إِْسَماِعيلَ َرَواهُ اْلبُخَ  ُعَمُر ْبُن َعْبِد   : أَْخبََرنَا أَبُو نَْصرٍ   . اِريُّ فِي الصه

لَِمىُّ أَْخبََرنَا أَبُو ُمْسلٍِم   : اْلَعِزيِز ْبِن ُعَمَر ْبِن قَتَاَدةَ أَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو إِْسَماِعيُل ْبُن نَُجْيٍد السُّ

ثَنَا أَبُو عَ  ِ ْبِن قُْرٍط َحده ِ ْبِن لَُحىٍّ َعْن َعْبِد َّللاه اِصٍم َعْن ثَْوٍر َعْن َراِشِد ْبِن َسْعٍد َعْن َعْبِد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم ِ يَْوُم النهْحِر ثُمه يَْوُم اْلقَرِّ  )   : قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه أَْفَضُل األَيهاِم ِعْنَد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم فِيِه   . اسُ يَْستَقِرُّ فِيِه النه  ْمَن إِلَى َرُسوِل َّللاه َوهَُو الهِذى يَلِى يَْوَم النهْحِر قُدِّ

ا َوَجبَْت ُجنُوبُهَا قَاَل َرُسو ِ بََدنَاٌت َخْمٌس أَْو ِستٌّ فَطَفِْقَن يَْزَدلِْفَن إِلَْيِه بِأَيهتِِهنه يَْبَدأُ فَلَمه ُل َّللاه

َمْن َشاَء   : لم َكلَِمةً َخفِيهةً لَْم أَْفهَْمهَا فَقُْلُت لِلهِذى إِلَى َجْنبِى َما قَاَل قَالَ صلى َّللا عليه وس

   . اْقتَطَعَ 

 ِ ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب إِْمالًَء َحده َعْبِد ُمَحمه

 ِ ثَنَا يَْحيَى ْبُن يَْحيَى أَْخبََرنَا َخالُِد ْبُن َعْبِد َّللاه ٍد قَاالَ َحده اُء َوَجْعفَُر ْبُن ُمَحمه  َعْن اْلَوههاِب اْلفَره

بَاِرَكةً  أَنه اْبَن ُعَمَر أَتَى َعلَى َرُجٍل َوهَُو يَْنَحُر بََدنَتَهُ   : يُونَُس ْبِن ُعبَْيٍدَعْن ِزيَاِد ْبِن ُجبَْيرٍ 

   . اْبَعْثهَا قِيَاًما ُمقَيهَدةً ُسنهةَ نَبِيُِّكمْ   : فَقَالَ 
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ِحيِح َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى َوأَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ ِمْن َحِديِث يَِزيَد ْبِن ُزَرْيٍع  َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

اْلَعبهاُس ْبُن اْلفَْضِل النهْضَرِوىُّ   : بََرنَا أَبُو َمْنُصورٍ أَْخبََرنَا أَبُو نَْصِر ْبُن قَتَاَدةَ أَخْ   . َعْن يُونُسَ 

ثَنَا أَبُو بِْشٍر َعْن سَ  ثَنَا هَُشْيٌم قَاَل َحده ثَنَا َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر َحده ِعيِد أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن نَْجَدةَ َحده

أَْخبََرنَا   . بََدنَتَهُ َوِهَى قَائَِمةٌ َمْعقُولَةٌ إِْحَدى يََدْيهَا َصافِنَةٌ َرأَْيُت اْبَن ُعَمَر يَْنَحُر   : ْبِن ُجبَْيٍر قَالَ 

ثَنَا أَبُو بَْكرٍ  ِ   : أَبُو طَاِهٍر اْلفَقِيهُ َحده ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد َّللاه اِهُد َحده ُد ْبُن ُعَمَر ْبِن َحْفٍص الزه ُمَحمه

ِد ْبِن َعلِىٍّ اْلَعلَِوىُّ بِاْلُكوفَِة أَْخبََرنَا أَبُو َجْعفَرٍ   : ح َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلقَاِسمِ    : َزْيُد ْبُن َجْعفََر ْبِن ُمَحمه

ِ اْلَعْبِسىُّ أَْخبََرنَا َوِكيُع ْبُن اْلَجره  ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد َّللاه ُد ْبُن َعلِىِّ ْبِن ُدَحْيٍم َحده اِح َعِن ُمَحمه

ِ َعلَْيهَا  ) أَنههُ َكاَن يَْقَرأُ هََذا اْلَحْرَف   : َعْن أَبِى ظَْبيَاَن َعِن اْبِن َعبهاسٍ األَْعَمِش  فَاْذُكُروا اْسَم َّللاه

ُ أَْكبَُر اللههُمه ِمْنَك َولََك قَاَل فَُسئَِل عَ   : يَقُولُ   ( َصَوافِنَ  ِ َوَّللاه ْن َمْعقُولَةً َعلَى ثاَلٍَث يَقُوُل بِاْسِم َّللاه

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى   . يَتََصدهُق بِهَا أَْو يَْنتَفُِع بِهَا  : ُجلُوِدهَا فَقَالَ  َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ثَنَا هَاُروُن ْبُن ُسلَْيَماَن َحده   : َعْمٍرو قَاالَ َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ثَنَا َعْبُد ُمَحمه

ْحَمِن ْبُن َمْهِدىٍّ َعْن ُسْفيَاَن َعْن َمْنُصوٍر َعْن ُمَجاِهٍد قَالَ  َمْن قََرأَهَا َصَوافَِن قَاَل َمْعقُولَةً   : الره

ُد بْ   . َوَمْن قََرأَهَا َصَوافه تَُصفُّ بَْيَن يََدْيهِ  وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه ُن بَْكٍر أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ

ثَنَا أَبُو َخالٍِد األَْحَمُر َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعنْ  ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن أَبِى َشْيبَةَ َحده ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده  أَبِى َحده

بَْيِر َعْن َجابِرٍ  ْحَمِن ْبُن سَ   . الزُّ ْحَمِن قَاَل َوأَْخبََرنِى َعْبُد الره أَنه   : ابِطٍ قَاَل َوأَْخبََرنِى َعْبُد الره

النبي صلى َّللا عليه وسلم َوأَْصَحابَهُ َكانُوا يَْنَحُروَن اْلبََدنَةَ َمْعقُولَةَ الْيُْسَرى قَائَِمةً َعلَى َما 

بَْيِر َعْن َجابٍِر َمْوُصوٌل َوَحِديثُهُ َعْن َعْبِد   . بَقَِى ِمْن قََوائِِمهَا َحِديُث اْبُن ُجَرْيٍج َعْن أَبِى الزُّ

   . ْحَمِن ْبِن َسابٍِط ُمْرَسلٌ الره 

  نَْحِر اإِلبِِل َوَذْبِح اْلبَقَِر َواْلَغنَمِ   : باب

َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن   . قَْد َمَضى في أََحاِديَث ثَابِتٍَة نَْحُر النبي صلى َّللا عليه وسلم اْلبُْدَن بِيَِدهِ 

ِد  ْبُن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيدٍ  ثَنَا ُموَسى ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن اْلفَْضِل ْبِن َجابٍِر َحده ثَنَا ُمَحمه َحده

ثَنَا أَبُو  ُد ْبُن بَْكٍر َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه َداُوَد ْبِن َحيهاَن اْلبَْصِرىُّ ح َوأَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ

ُد ْبُن َحاتٍِم قَاالَ  ثَنَا ُمَحمه ِ ْبُن اْلُمبَاَرِك َعْن  َحده ثَنَا َعْبُد َّللاه ْحَمِن ْبُن َمْهِدىٍّ َحده ثَنَا َعْبُد الره َحده

ِ ْبِن اْلَحاِرِث األَْزِدىِّ قَاَل َسِمْعُت َغْرفَةَ ْبَن اْلَحاِرِث اْلِكْنِدىه   َحْرَملَةَ ْبِن ِعْمَراَن َعْن َعْبِد َّللاه

ِ   : قَالَ  ِة اْلَوَداِع َوأُتَِى بِاْلبُْدِن فَقَالَ  َشِهْدُت َرُسوَل َّللاه اْدُعوا لي   : صلى َّللا عليه وسلم فِى َحجه

ِ صلى َّللا عليه وسلم   . ُخْذ بِأَْسفَِل اْلَحْربَةِ   : فَُدِعَى لَهُ َعلِىٌّ فَقَاَل لَهُ   . أَبَا َحَسنٍ  َوأََخَذ َرُسوُل َّللاه

ا فََرَغ َرِكَب بَْغلَتَهُ َوأَْرَدَف َعلِي ًا بِأَْعالَهَا ثُمه طََعنَا بِهَا اْلبُْدنَ     . فَلَمه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق قَاالَ َحده ُد ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

َمِرىُّ  ُد ْبُن اْلَجْهِم السِّ ثَنَا ُمَحمه ثَنَا قَتَاَدةُ َعْن  يَْعقُوَب َحده ثَنَا ُشْعبَةُ َحده ثَنَا آَدُم ْبُن أَبِى إِيَاٍس َحده َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم بَِكْبَشْيِن أَْملََحْيِن أَْقَرنَْيِن فََرأَْيتُهُ   : أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَالَ  ى َرُسوُل َّللاه َضحه

ى َويُ     . َكبُِّر فََذبََحهَُما بِيَِدهِ َواِضًعا قََدَمهُ َعلَى ِصفَاِحِهَما يَُسمِّ

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n102&p1#TOP


358 

 

ِحيِح َعْن آَدَم َوأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن َوْجهَْيِن آَخَرْيِن َعْن ُشْعبَةَ     . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَنَا أَبُو َجْعفَرٍ  ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن َصالِِح ْبِن هَانِئٍ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا اْلُحَسْيُن ْبُن  ُمَحمه َحده

ثَنَا يَْحيَى ْبُن َزَكِريها ْبِن أَبِى َزائَِدةَ َعِن  ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن أَبِى َشْيبَةَ َحده ِد ْبِن ِزيَاٍد َحده اْبِن ُمَحمه

بَْيِر َعْن َجابٍِر قَالَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم  : ُجَرْيٍج َعْن أَبِى الزُّ َعْن َعائَِشةَ  َذبََح َرُسوُل َّللاه

   . رضي َّللا عنها بَقََرةً يَْوَم النهْحرِ 

ِحيِح َعْن ُعْثَماَن ْبِن أَبِى َشْيبَةَ     . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

َما يُْستََحبُّ ِمْن َذْبِح َصاِحِب النهِسيَكِة نَِسيَكتَهُ بِيَِدِه َوَجَواُز ااِلْستِنَابَِة فِيِه ثُمه   : باب

ْبَح لَِما يُْرَجى ِمَن اْلَمْغفَِرِة ِعْنَد ُسفُوِح الدهمِ ُحُضوُرهُ    الذه

دٍ  ِ ْبُن يُوُسَف األَْصبَهَانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو اْلقَاِسمِ   : أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه ِد ْبِن   : َعْبُد َّللاه َجْعفَُر ْبُن ُمَحمه

ثَنَا أَبُ  ةَ َحده ثَنَا ُموَسى ْبُن   : و َحاتِمٍ إِْبَراِهيَم اْلُموَسِوىُّ بَِمكه ُد ْبُن إِْدِريَس اْلَحْنظَلِىُّ َحده ُمَحمه

 ِ ٍد َعْن أَبِيِه َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه ثَنَا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمه ثَنَا ُوهَْيُب ْبُن َخالٍِد َحده  في إِْسَماِعيَل َحده

ِ صلى َّللا فَ   : ِصفهِة َحجِّ النبي صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  ا َكاَن يَْوُم النهْحِر نََحَر َرُسوُل َّللاه لَمه

عليه وسلم ثاَلَثًا َوِستِّيَن َونََحَر َعلِىٌّ رضي َّللا عنه َما َغبََر َوَكانَْت َمَعهُ ِمائَةُ بََدنٍَة ثُمه أُِخَذ 

 ِ  صلى َّللا عليه وسلم َوَعلِىٌّ رضي ِمْن لَْحِم ُكلِّ بََدنٍَة بَْضَعةٌ َوطُبَِخ َجِميًعا فَأََكَل َرُسوُل َّللاه

ِحيِح ِمْن َحِديِث َحاتِِم ْبِن إِْسَماِعيَل َعْن   . َّللا عنه َوَشِربَا ِمَن اْلَمَرقِ  أَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا أَبُو  . َجْعفَرٍ  ُد ْبُن بَْكٍر َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه ثَنَا هَاُروُن ْبُن  أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ َداُوَد َحده

ُد ْبُن إِْسَحاَق َعِن اْبِن أَبِى نَجِ  ثَنَا ُمَحمه ٌد َويَْعلَى اْبنَا ُعبَْيٍد قَاالَ َحده ثَنَا ُمَحمه ِ َحده يٍح َعْن َعْبِد َّللاه

ْحَمِن ْبِن أَبِى لَيْلَى َعْن َعلِىٍّ رضي َّللا عنه قَالَ  ِ   : ُمَجاِهٍد َعْن َعْبِد الره ا نََحر َرُسوُل َّللاه لَمه

ْيُخ َكَذا َرَواهُ   . صلى َّللا عليه وسلم بُْدنَهُ فَنََحَر ثاَلَثِيَن بِيَِدِه َوأََمَرنِى فَنََحْرُت َسائَِرهَا قَاَل الشه

ُ أَْعلَمُ  ُد ْبُن إِْسَحاَق ْبِن يََساٍر َوِرَوايَةُ َجْعفٍَر أََصحُّ َوَّللاه    . ُمَحمه

ِ أَْخبََرنَا  ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َحده ُد ْبُن َعْبِد   : أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ِ ْبُن ُمَعاذٍ  ثَنَا ُعبَْيُد َّللاه ِد ْبِن أُْشتَةَ األَْصبَهَانِىُّ َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه فهاُر َحده ِ الصه ثَنَا َّللاه  َحده

َمُد النهْضُر ْبُن إِْسَماِعيَل إَِماُم َمْسِجِد الُْكوفَِة ح َوأَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَحْ 

ثَنَا َمْعقُِل ْبُن َما ِ أَبُو ُمْسلٍِم َحده ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد َّللاه فهاُر َحده ثَنَا النهْضُر ْبُن ْبُن ُعبَْيٍد الصه لٍِك َحده

إِْسَماِعيَل َعْن أَبِى َحْمَزةَ الثَُّمالِىِّ َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر َعْن ِعْمَراَن بِْن ُحَصْيٍن قَاَل قَاَل 

ِ صلى َّللا عليه وسلم ِل  يَا فَاِطَمةُ قَْوِمى فَاْشهَِدى أُْضِحيَتَِك فَإِنههُ يُْغفَُر لَكِ  )   : َرُسوُل َّللاه بِأَوه

ِ َربِّ   قَْطَرٍة تَْقطُُر ِمْن َدِمهَا ُكلُّ َذْنٍب َعِمْلتِيِه َوقُولِى إِنه َصالَتِى َونُُسِكى َوَمْحيَاَى َوَمَماتِى ّلِِله

ِ هََذا لَ   : قِيلَ   . اْلَعالَِميَن الَ َشِريَك لَهُ َوبَِذلَِك أُِمْرُت َوأَنَا ِمَن اْلُمْسلِِمينَ  َك َوألَْهِل يَا َرُسوَل َّللاه

ةً قَالَ  ةً فَأَْهُل َذلَِك أَْنتُْم أَْم لِلُْمْسلِِميَن َعامه ةً   : بَْيتَِك َخاصه لَْفظُ َحِديِث اْبِن   . بَْل لِْلُمْسلِِميَن َعامه

   . َعْبَداَن لَْم نَْكتُْبهُ ِمْن َحِديِث ِعْمَراَن إاِله ِمْن هََذا اْلَوْجِه َولَْيَس بِقَِوىٍّ 
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َوُرِوَى َعْن َعلِىِّ   . َى َعْن َعْمِرو ْبِن َخالٍِد بِإِْسنَاِدِه َعْن َعلِىٍّ َوَعْمُرو ْبُن َخالٍِد َمْتُروكٌ َوُروِ 

َوَعِن   . الَ يَْذبَُح نَِسيَكةَ اْلُمْسلِِم اْليَهُوِدىُّ َوالنهْصَرانِىُّ   : ْبِن أَبِى طَالٍِب رضي َّللا عنه أَنههُ قَالَ 

أَنههُ َكِرهَ أَْن يَْذبََح نَِسيَكةَ اْلُمْسلِِم اْليَهُوِدىُّ َوالنهْصَرانِىُّ َونَْحُن نَْكَرهُ ِمْن َذلَِك َما   : اْبِن َعبهاسٍ 

ِ َعزه َوَجله  َوطََعاُم الهِذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِحلٌّ  ) َكِرهَا َوإِْن فََعَل فاَلَ إَِعاَدةَ َعلَى َصاِحبِِه لِقَْوِل َّللاه

بَائِحِ   ( مْ لَكُ  ُ تََعالَى في ِكتَاِب الذه ُ أَْعلَُم َذبَائَِحهُْم َونَْحُن نَْذُكُرهُ بِتََماِمِه إِْن َشاَء َّللاه    . يَْعنِى َوَّللاه

  النهْحِر يَْوَم النهْحِر َوأَيهاَم ِمنًى ُكلههَا  : باب

ازِ   : أَْخبََرنَا أَبُو َحاِمدٍ  ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبِن أَْحَمُد ْبُن َعلِىٍّ الره ىُّ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد َحده

ثَنَا َسِعيُد ْبُن َعْبِد اْلَعِزيزِ  ثَنَا أَبُو اْلُمِغيَرِة َحده ثَنَا أَبُو األَْزهَِر َحده ثَنِى ِزيَاٍد النهْيَسابُوِرىُّ َحده  َحده

ُكلُّ ِمنًى َمْنَحٌر   : ِن ُمْطِعٍم َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم قَالَ ُسلَْيَماُن ْبُن ُموَسى َعْن ُجبَْيِر بْ 

ثَنَا أَْحَمُد ْبُن   . َوُكلُّ أَيهاِم التهْشِريِق َذْبحٌ  ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن ِزيَاٍد َحده ثَنَا أَبُو بَْكِر قَاَل َوَحده قَاَل َوَحده

ُد ْبُن بَُكيْ  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا ُسَوْيُد ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز َعْن َسِعيِد ْبِن َعْبِد َمْنُصوٍر َحده ٍر اْلَحْضَرِمىُّ َحده

اْلَعِزيِز َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن ُموَسى َعْن نَافِِع ْبِن ُجبَْيِر ْبِن ُمْطِعٍم َعْن أَبِيِه أَنه النبي صلى َّللا 

ُل ُمْرَسٌل َوهََذا َغْيُر قَِوىٍّ ألَنه َراِويَهُ ُسَوْيٌد َوقَْد   . أَيهاُم التهْشِريِق ُكلُّهَا َذْبحٌ   : عليه وسلم قَالَ  األَوه

َرَواهُ أَبُو ُمَعْيٍد َعْن ُسلَْيَماَن َعْن َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر َعْن ُجبَْيٍر َوهَُو قَْوُل َعطَاٍء َواْلَحَسُن َونَْحُن 

ُ في ِكتَابِ  َحايَا نَْذُكُرهُ بِتََماِمِه إِْن َشاَء َّللاه    . الضه

  اْلَحَرُم ُكلُّهُ َمْنَحرٌ   : باب

ثَنَا يَْحيَى بْ  ْيبَانِىه َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب يَْعنِى الشه ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا ُمَحمه ِد أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُن ُمَحمه

ٌد َوأَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ ال ثَنَا ُمَسده ثَنَا أَبُو َداُوَد ْبِن يَْحيَى َحده ُد ْبُن بَْكٍر َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه رُّ

ٍد َعْن أَبِيِه َعْن َجابٍِر أَنه النبي صلى  ثَنَا َحْفُص ْبُن ِغيَاٍث َعْن َجْعفَِر ْبِن ُمَحمه ٌد َحده ثَنَا ُمَسده َحده

فَةُ ُكلُّهَا َمْوقٌِف َوَوقَْفُت هَا هُنَا بَِجْمٍع َوَجْمٌع َوقَْفُت هَا هُنَا بَِعَرفَةَ َوَعرَ   : َّللا عليه وسلم قَالَ 

   . ُكلُّهَا َمْوقٌِف َونََحْرُت هَا هُنَا َوِمنًى ُكلُّهَا َمْنَحٌر فَاْنَحُروا في ِرَحالُِكمْ 

ِحيِح َعْن ُعَمَر ْبِن َحْفِص ْبِن ِغيَاٍث َعْن أَبِيهِ     . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَ أَْخبََرنَا  ِ ْبُن َجْعفَِر ْبِن ُدُرْستَُوْيِه َحده نَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن اْلفَْضِل الْقَطهاُن بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه

ِ ْبُن ُموَسى أَْخبََرنَا أَُساَمةُ ْبُن َزْيٍد َعْن َعطَاٍء َعْن َجابٍِر  ثَنَا ُعبَْيُد َّللاه اَل قَ يَْعقُوُب ْبُن ُسْفيَاَن َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم ُكلُّ َعَرفَةَ َمْوقٌِف َوُكلُّ ُمْزَدلَفِةَ َمْوقٌِف َوِمنًى ُكلُّهَا  )   : قَاَل َرُسوُل َّللاه

أَُساَمةُ ْبُن َزْيٍد ِعْنَد أَْهِل بَلَِدِه   : قَاَل يَْعقُوبُ   { ج }   . َمْنَحٌر َوُكلُّ فَِجاِج َمكهةَ طَِريٌق َوَمْنَحرٌ 

   . ينَِة ثِقَةٌ َمأُْمونٌ اْلَمدِ 
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ثَنَا أَْحَمدُ  اُز َحده زه ِد  أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن اْلَعْدُل بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا أَبُو َجْعفٍَر الره ْبُن ُمَحمه

ثَنَا ُسْفيَاُن َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن عَ  ثَنَا أَبُو ُحَذْيفَةَ َحده   : طَاٍء َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ ْبِن ِعيَسى َحده

ةَ  َماِء َوِمنًى ِمْن َمكه هَْت َعِن الدِّ ةَ َولَِكنههَا نُزِّ ُد ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . َمنَاِحُر اْلبُْدِن بَِمكه ُمَحمه

ثَنَا أَبُو َسْهلٍ  ثَنَا أَْحَمُد ْبُن اْلُحَسْيِن بِ   : أَبِى اْلَمْعُروِف اْلفَقِيهُ اْلِمْهَرَجانِىُّ بِهَا َحده ْشُر ْبُن أَْحَمَد َحده

ثَنَا اْبنُ  ثَنَا يَْحيَى ْبُن َسِعيٍد َحده ثَنَا َعلِىُّ ْبُن الَْمِدينِىِّ أَبُو اْلَحَسِن َحده اُء َحده  ُجَرْيٍج ْبِن نَْصٍر اْلَحذه

ثَنِى َعطَاٌء َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ  َماِء قَالَ إِنهَما اْلَمنْ   : َحده هَْت َعِن الدِّ ةَ َولَِكنه نُزِّ اْبُن   : َحُر بَِمكه

ةُ ِمْن ِمنًى ثَنِى   . َعبهاٍس اْلقَائُِل َوَمكه ثَنَا اْبُن ُجَرْيٍج قَاَل َحده ثَنَا اْبُن ُجَرْيٍج قَاَل َوَحده قَاَل َوَحده

ةَ َوأَ   : َعطَاءٌ  ةَ َكاَن يَْنَحُر بِِمنًىأَنه اْبَن َعبهاٍس َكاَن يَْنَحُر بَِمكه   . نه اْبَن ُعَمَر لَْم يَُكْن يَْنَحُر بَِمكه

ثَ  نَا َعلِىٌّ َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن أَْخبََرنَا َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن أَْخبََرنَا أَبُو َسْهٍل أَْخبََرنَا أَْحَمُد َحده

ثَنَ  ثَنَا َخالُِد ْبُن اْلَحاِرِث َحده ِ َعْن نَافِعٍ َحده َوأَْخبََرنَا   . أَنه اْبَن ُعَمَر َكاَن يَْنَحُر بِاْلَمْنَحرِ   : ا ُعبَْيُد َّللاه

ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن أَبِى طَالٍِب َحده  ُد ْبُن َصالِِح ْبِن هَانٍِئ َحده ثَنِى ُمَحمه ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ِ ْبِن ُعَمَر بِِمْثلِهِ إِْسَحاُق ْبُن إِْبَراهِ  ِ   . يَم أَْخبََرنَا َخالُِد ْبُن اْلَحاِرِث َعْن ُعبَْيِد َّللاه قَاَل ُعبَْيُد َّللاه

   . يَْعنِى َمْنَحَر النبي صلى َّللا عليه وسلم 

ِحيِح َعْن إِْسَحاَق ْبِن إِْبَراِهيمَ     . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ينَا فِيَما ِ اْلُعَمِرىِّ َعْن نَافِعٍ  َوقَْد ُروِّ
ةَ ِعْنَد   : َمَضى َعْن َعْبِد َّللاه أَنه اْبَن ُعَمَر َكاَن يَْنَحُر بَِمكه

   . اْلَمْرَوِة َويَْنَحُر بِِمنًى ِعْنَد اْلَمْنَحرِ 

ُع بِهَا َصاِحبُهَا  : باب َحايَا َواْلهََدايَا الهتِى يَتَطَوه   األَْكِل ِمَن الضه

 ُ    . اآلية  (  .  .  . فَُكلُوا ِمْنهَا َوأَْطِعُموا )  تََعالَى قَاَل َّللاه

ثَنَا اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمه  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو اْلفَْضِل ْبُن إِْبَراِهيَم َحده ِد ْبِن ِزيَاٍد أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا إِسْ  ثَنَا َجْعفَُر ْبُن َوأَْحَمُد ْبُن َسلََمةَ قَاالَ َحده َحاُق ْبُن إِْبَراِهيَم أَْخبََرنَا َحاتُِم ْبُن إِْسَماِعيَل َحده

ٍد َعْن أَبِيِه َعْن َجابٍِر في ِصفَِة َحجِّ النبي صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  ثُمه اْنَصَرَف إِلَى   : ُمَحمه

َعلِي ًا فَنََحَر َما َغبََر َوأَْشَرَكهُ في هَْديِِه ثُمه أََمَر ِمْن اْلَمْنَحِر فَنََحَر ثاَلَثًا َوِستِّيَن بََدنَةً َوأَْعطَى 

ى ُكلِّ بََدنٍَة بِبَْضَعٍة فَُجِعلَْت في قِْدٍر فَطُبَِخْت فَأََكالَ ِمْن لَْحِمهَا َوَشِربَا ِمْن َمَرقِهَا ثُمه أَفَاَض إِلَ 

   . اْلبَْيتِ 

ِحيِح َعْن إِْسحَ     . اَق ْبِن إِْبَراِهيَم َوَغْيِرهِ َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَنَ  ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن اْلَحاِرِث َحده ا يَْحيَى ْبُن َوأَْخبََرنَا أَبُو طَاِهٍر اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر اْلقَطهاُن َحده

ْحَمنِ  ُد ْبُن َعْبِد الره ثَنَا ُمَحمه ثَنَا ُزهَْيٌر َحده َعِن اْلَحَكِم َعْن ِمْقَسٍم َعِن اْبِن َعبهاٍس  أَبِى بَُكْيٍر َحده
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ِ صلى َّللا عليه وسلم فِى اْلَحجِّ ِمائَةَ بََدنَةً نََحَر ِمْنهَا بِيَِدِه ِستِّيَن َوأََمَر   : قَالَ  نََحَر َرُسوُل َّللاه

فَأََكَل ِمْنهَا َوَحَسا ِمْن َمَرقِهَا قِيَل  بِبَقِيهتِهَا فَنُِحَرْت فَأُِخَذ ِمْن ُكلِّ بََدنٍَة بَْضَعةً فَُجِمَعْت في قِْدرٍ 

ٌد نََعمْ  ٍد لِيَُكوَن قَْد أََكَل ِمْن ُكلِّهَا قَاَل ُمَحمه    . لُِمَحمه

ثَ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو النهْضِر اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد َحده ْعنَبِىُّ نَا اْلقَ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ِ ْبِن أَبِى بَْكٍر َعْن َعْمَرةَ َعْن َعائَِشةَ قَالَْت قَالُوا يَا َرُسوَل   : فِيَما قََرأَ َعلَى َمالٍِك َعْن َعْبِد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َحايَا بَْعَد ثاَلٍَث فَقَاَل َرُسوُل َّللاه ِ نَهَْيَت َعْن أَْكِل لُُحوِم الضه ا إِنهمَ  )   : َّللاه

قُوا َوادهِخُروا افهِة الهتِى َدفهْت َحْضَرةَ األَْضَحى فَُكلُوا َوتََصده أَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم   . نَهَْيتُُكْم ِمْن أَْجِل الده

ِحيِح ِمْن َحِديِث َمالِكٍ  ينَا َعْن َعْلقََمةَ قَالَ   . في الصه ينَا َعْن َعْلقََمةَ قَاَل َوُروِّ بََعَث َمِعى   : َوُروِّ

ًعا فَقَاَل لِى ِ ْبُن َمْسُعوٍد بِهَْدٍى تَطَوُّ ُكْل أَْنَت َوأَْصَحابَُك ثُلُثًا َوتََصدهْق بِثُلٍُث َواْبَعْث   : َعْبُد َّللاه

ثَنَا أَْخبََرنَاهُ أَبُو بَْكٍر األَْصبَهَانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو نَْصٍر اْلِعَراقِىُّ َحده   . إِلَى أَْهِل أَِخى ُعْتبَةَ ثُلُثًا

ثَنَ  ِ ْبُن اْلَولِيِد َحده ثَنَا َعْبُد َّللاه ثَنَا َعلِىُّ ْبُن اْلَحَسِن َحده ٍد اْلَجْوهَِرىُّ َحده ا ُسْفيَاُن َعْن ُسْفيَاُن ْبُن ُمَحمه

   . َحبِيٍب َعْن إِْبَراِهيَم َعْن َعْلقََمةَ فََذَكَرهُ 

  َوبَْيَن النهاسِ تَْرِك األَْكِل َوالتهْخلِيَِة بَْينَهَا   : باب

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن إِْسَحاَق   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنَا ثَْوُر ْبُن يَِزيَد َعْن َراِشِد ْبِن  اُك ْبُن َمْخلٍَد َحده حه ثَنَا الضه َغانِىُّ َحده ِ ْبِن الصه َسْعٍد َعْن َعْبِد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم ِ ْبِن قُْرٍط قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه إِنه أَْعظََم األَيهاِم ِعْنَد  )   : لَُحىٍّ َعْن َعْبِد َّللاه

ِ يَْوُم النهْحِر ثُمه يَْوُم اْلقَرِّ َوهَُو الهِذى يَلِيهِ  ْمَن إِلَى رَ   . َّللاه ِ صلى َّللا عليه وسلم قَاَل َوقُدِّ ُسوِل َّللاه

ا َوَجبَْت ُجنُوبُهَا تََكلهَم بِ  َكلَِمٍة َخفِيهٍة لَْم بََدنَاٌت َخْمٌس أَْو ِستٌّ فَطَفِْقَن يَْزَدلِْفَن إِلَْيِه بِأَيهتِِهنه يَْبَدأُ فَلَمه

ِ صلى َّللا   . َمْن َشاَء اْقتَطَعَ   :  عليه وسلم قَاَل قَالَ أَْفهَْمهَا فَقُْلُت لِلهِذى يَلِينِى َما قَاَل َرُسوُل َّللاه

ثَنَا أَْحَمُد   : أَْخبََرنَا أَبُو نَْصِر ْبُن قَتَاَدةَ أَْخبََرنَا أَبُو َمْنُصورٍ  اْلَعبهاُس ْبُن اْلفَْضِل النهْضَرِوىُّ َحده

ثَنَا ُسْفيَاُن َعنْ  ثَنَا َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر َحده   : َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر أَْخبََرهُ ُمْسلٌِم اْلُمَصبِّحُ  ْبُن نَْجَدةَ َحده

   . أَنههُ َرأَى اْبَن ُعَمَر أَفَاَض َولَْم يَأُْكْل ِمْن لَْحِم نُُسِكِه َشْيئًا

ثَنَا ُمَحمه  ُد ْبُن يَْعقُوَب هَُو األََصمُّ َحده ثَنَا ُمَحمه ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن اْلَجهَِم أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا َحِصيٌن قَالَ  ثَنَا ُشْعبَةُ َحده ثَنَا آَدُم َحده َمِرىُّ َحده ُجُل ِمْن َضِحيهتِهِ   : السِّ   ؟ ُسئَِل ُمَجاِهٌد أَيَأُْكُل الره

هُ أَْن الَ يَأُْكَل ِمْنهَا إِنهَما قَْولُهُ تََعالَى   : قَالَ  َوإَِذا َحلَْلتُْم  ) ْثُل قَْولِِه مِ   ( فَُكلُوا ِمْنهَا ) الَ يَُضرُّ

   . فََمْن َشاَء اْصطَادَ   ( فَاْصطَاُدوا

اَر ِمْن لُُحوِمهَا َوُجلُوِدهَا في ِجَزاَرتِهَا َشْيئًا  : باب   الَ يُْعِطى اْلَجزه
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 ِ ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبنُ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه اْلَحافِظُ َحده ِد ْبِن  ُمَحمه ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُمَحمه يَْعقُوَب َحده

ثَنَا يَْحيَى َعِن اْبِن ُجَرْيٍج أَْخبََرنِى اْلَحَسُن ْبُن ُمْسلٍِم َوَعْبُد اْلَكِريِم  ٌد َحده ثَنَا ُمَسده يَْحيَى َحده

ْحَمِن ْبَن أَبِى لَ  ْيلَى أَْخبََرهُ أَنه َعلِي ًا رضي َّللا عنه اْلَجَزِرىُّ أَنه ُمَجاِهًدا أَْخبََرهَُما أَنه َعْبَد الره

ِ صلى َّللا عليه وسلم أََمَرهُ أَْن يَقُوَم َعلَى بُْدنِِه َوأَْن يَْقِسَم بُْدنَهُ ُكلههَا   : أَْخبََرهُ  أَنه َرُسوَل َّللاه

   . ْنهَا َشْيئًالُُحوَمهَا َوُجلُوَدهَا َوِجالَلَهَا في اْلَمَساِكيِن َوالَ يُْعِطى في ِجَزاَرتِهَا مِ 

ٍد َوأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن َوْجٍه آَخَر َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ  ِحيِح َعْن ُمَسده   . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو ُعْثَمانَ  ِد ْبِن َعْبَداَن قَ   : َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِد ْبِن ُمَحمه ثَنَا َسِعيُد ْبُن ُمَحمه االَ َحده

 ِ ٍد اْلَمْعُروُف   : أَبُو َعْبِد َّللاه ٍد َوَجْعفَُر ْبُن ُمَحمه ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب إِْمالًَء َحده ُمَحمه

ثَنَا َوقَاَل اآلَخَراِن أَْخبََرنَا يَحْ  ُد ْبُن َعْبِد اْلَوههاِب قَاَل يَْحيَى َحده يَى ْبُن يَْحيَى بِالتُّْرِك َوُمَحمه

ْحَمِن ْبِن أَبِى لَْيلَى َعْن َعلِىٍّ  أَْخبََرنَا أَبُو َخْيثََمةَ َعْن َعْبِد اْلَكِريِم َعْن ُمَجاِهٍد َعْن َعْبِد الره

ِ صلى َّللا عليه وسلم أَْن أَقُوَم َعلَى بُْدنِِه َوأَْن أَتََصدهَق   : رضي َّللا عنه قَالَ  أََمَرنِى َرُسوُل َّللاه

اُر ثُمه قَالَ بِ     . نَْحُن نُْعِطيِه ِمْن ِعْنِدنَا  : لَْحِمهَا َوُجلُوِدهَا َوأَِجلهتِهَا َوأَْن الَ يُْعطََى اْلَجزه

ِحيِح َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى    . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ُل َما أَْوَجبَهُ ِمَن اْلهََدايَا بَِكالَِمِه بَِخْيرٍ   : باب   َوالَ َشرٍّ ِمْنهُ  الَ يُبَدِّ

ثَنَا النُّفَْيلِىُّ  ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ُد ْبُن بَْكٍر َحده ثَنَا ُمَحمه وْذبَاِرىُّ َحده ُد أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ ثَنَا ُمَحمه  َحده

ِحيِم َعْن َجْهِم ْبِن اْلَجاُروِد َعْن َسالِِم بْ  ِ َعْن أَبِيِه قَالَ ْبُن َسلََمةَ َعْن أَبِى َعْبِد الره   : ِن َعبِْد َّللاه

أَْهَدى ُعَمُر ْبُن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه نَِجيبًا فَأُْعِطَى بِهَا ثاَلَثَِمائَِة ِدينَاٍر فَأَتَى النبي صلى 

ِ إِنِّى أَْهَدْيُت نَِجيبًا فَأُْعِطيُت بِهَا ثاَلَثَِمائَ   : َّللا عليه وسلم فَقَالَ  ِة ِدينَاٍر فَأَبِيُعهَا يَا َرُسوَل َّللاه

أَبُو َعْبِد   : قَاَل أَبُو َداُودَ   . الَ اْنَحْرهَا إِيهاهَا  : َوأَْشتَِرى بِثََمنِهَا بُْدنًا أَْو قَاَل بََدنَةً الشهكُّ ِمنِّى قَالَ 

اُج ْبُن مُ  ِد ْبِن َسلََمةَ َرَوى َعْنهُ َحجه ِحيِم َخالُِد ْبُن يَِزيَد َخاُل ُمَحمه دٍ الره    . َحمه

الَ يَأُْكُل ِمْن ُكلِّ هَْدٍى َكاَن أَْصلُهُ َواِجبًا َعلَْيِه ِمْثُل فِْديَِة األََذى َواْلفََساِد َوَجَزاِء   : باب

ْيِد َوالنُُّذوِر َواْلُمْتَعِة َواْلقَِراِن َوَغْيِرهَا   الصه

ينَا فِيَما َمَضى َعْن َعطَاِء َعِن اْبِن َعبهاٍس أَنه  في اْلَحَماَمِة َشاةٌ الَ يُْؤَكُل ِمْنهَا   : هُ قَالَ ُروِّ

ينَا َعْنهُ في الهِذى يَطَأُ اْمَرأَتَهُ قَْبَل الطهَواِف اْنَحْر نَاقَةً َسِمينَةً فَأَْطِعْمهَا   . يُتََصدهُق بِهَا َوُروِّ

ينَا َعْن طَاُوٍس َوَسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر أَنههُ   . اْلَمَساِكينَ  ْيِد َوالَ   : َما قَاالَ َوُروِّ الَ يَأُْكُل ِمْن َجَزاِء الصه

ِد ْبِن إِْسَحاَق   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . ِمَن اْلفِْديَةِ  ٍد اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ثَنَا ُسلَْيَماُن ْبُن  ثَنَا يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب َحده اُد ْبُن َزْيٍد َعْن ح َحده ثَنَا َحمه ٌد قَاالَ َحده َحْرٍب َوُمَسده

 ِ ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِد ْبِن   : وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه
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ثَنَا يَْحيَى َوأَْحَمُد ْبُن النهْضِر ْبِن َعْبِد  اُد ْبُن َزْيٍد َحده ثَنَا َحمه بِيِع َحده ثَنَا أَبُو الره الَْوههاِب قَاالَ َحده

ثَنَا أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َعْبِد اْلجَ  ِ أَْخبََرنِى أَبُو اْلَولِيِد َحده ثَنَا أَيُّوُب َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه بهاِر َحده

ِ اْلقَوَ  ْحَمِن ْبِن ُعبَْيُد َّللاه ُث َعْن َعْبِد الره اٌد َعْن أَيُّوَب قَاَل َسِمْعُت ُمَجاِهًدا يَُحدِّ ثَنَا َحمه اِريِرىُّ َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم َزَمَن اْلُحَدْيبِيَِة   : أَبِى لَْيلَى َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ قَالَ  أَتَى َعلَىه َرُسوُل َّللاه

  : نََعمْ   : قُْلتُ   . أَيُْؤِذيَك هََوامُّ َرْأِسكَ   : ْرَمٍة لي َواْلقَْمُل يَتََساقَطُ َعلَى َوْجِهى فَقَالَ َوأَنَا أُوقُِد تَْحَت بُ 

َما أَْدِرى   : قَاَل أَيُّوبُ   . قَاَل فَاْحلِْق َوُصْم ثاَلَثَةَ أَيهاٍم أَْو أَْطِعْم ِستهةَ َمَساِكيَن أَِو اْنُسَك نَِسيَكةً 

   . بََدأَ  بِأَىِّ َذلِكَ 

 ِ بِيِع َوُعبَْيِد َّللاه ِحيِح َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن َحْرٍب وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن أَبِى الره َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

   . اْلقََواِريِرىِّ 

  َما الَ يَْجِزى ِمَن اْلُعيُوِب في اْلهََدايَا  : باب

ِ اْلَحافِ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا هَاُروُن ْبُن ُسلَْيَماَن   : ظُ َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنَا ُشْعبَةُ قَاَل َسِمْعُت ُسلَْيَماَن ْبَن َعْبِد الره  ْحَمِن ْبُن َمْهِدىٍّ َحده ثَنَا َعْبُد الره ْحَمِن األَْصبَهَانِىُّ َحده

ِ صلى   : ْبَن فَْيُروَز يَقُوُل قُْلُت لِْلبََراءِ يَقُوُل َسِمْعُت ُعبَْيَد  ا َكِرهَ أَْو نَهَى َرُسوُل َّللاه ْثنِى َعمه َحدِّ

ِ صلى َّللا عليه وسلم هََكَذا بِيَِدِه َويَِدى  َّللا عليه وسلم ِمَن األََضاِحىِّ فَقَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه أَْربٌَع الَ تَْجِزى في األََضاِحىِّ اْلَعْوَراُء  )   : وسلم أَْقَصُر ِمْن يَِد َرُسوِل َّللاه

  . اْلبَيُِّن َعَوُرهَا َواْلَمِريَضةُ اْلبَيُِّن َمَرُضهَا َواْلَعْرَجاُء اْلبَيُِّن َعَرُجهَا َواْلَكِسيُر الهِذى الَ يُْنقَى

ْمهُ َعلَى قَاَل فَإِنِّى أَْكَرهُ أَْن يَُكوَن نَْقٌص في األُُذِن َواْلقَرْ  ِن قَاَل فََما َكِرْهَت فََدْعهُ َوالَ تَُحرِّ

ُد ْبُن   . َغْيِركَ  ثَنَا ُمَحمه ْيبَانِىُّ َحده ِ الشه َعْبِد أَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

بَْيِر َرأَى هََدايَا   : ا ِمْسَعٌر َعْن أَبِى َحِصينٍ اْلَوههاِب أَْخبََرنَا َجْعفَُر ْبُن َعْوٍن أَْخبََرنَ  أَنه ابَْن الزُّ

 لَهُ فِيهَا نَاقَةٌ َعْوَراُء فَقَاَل إِْن َكاَن أََصابَهَا بَْعَد َما اْشتََرْيتُُموهَا فَأَْمُضوهَا َوإِْن َكاَن أََصابَهَا

   . قَْبَل أَْن تَْشتَُروهَا فَأَْبِدلُوهَا

ٌع إَِذا َساقَهُ فََعطََب فَأَْدَرَك َذَكاتَهُ نََحَرهُ َوَصنََع بِهِ اْلهَدْ   : باب   ِى الهِذى أَْصلُهُ تَطَوُّ

ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن إِْسَحاَق اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن قُ  ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه تَْيبَةَ َحده

ثَنِى ُموَسى ْبُن  يَْحيَى ْبنُ  بَِعىِّ َحده يَْحيَى أَْخبََرنَا َعْبُد اْلَواِرِث ْبُن َسِعيٍد َعْن أَبِى التهيهاِح الضُّ

اْنطَلَْقُت أَنَا َوِسنَاُن ْبُن َسلََمةَ ُمْعتَِمَرْيِن قَاَل فَاْنطَلََق ِسنَاٌن َمَعهُ بِبََدنٍَة   : َسلََمةَ اْلهَُذلِىُّ قَالَ 

لَئِْن قَِدْمُت   : أَْزَحفَْت َعلَْيِه بِالطهِريِق فَُعنَِى بَِشأْنِهَا إِْن ِهَى أُْبِدَعْت َكْيَف يَأْتِى لَهَا فَقَالَ يَُسوقُهَا فَ 

ا نََزْلنَا اْلبَْطَحاَء قَالَ  اْنطَلِْق إِلَى اْبِن َعبهاٍس   : اْلبَلََد ألَْستَْحفِيَنه َعْن َذلَِك قَاَل فَأَْصبَْحُت فَلَمه

ِ صلى َّللا   : تََحدهُث إِلَْيِه قَاَل فََذَكَر لَهُ َشأَْن بََدنَتِِه فَقَالَ نَ  َعلَى اْلَخبِيِر َسقَْطَت بََعَث َرُسوُل َّللاه

ِ   : عليه وسلم ِسته َعَشَرةَ بََدنَةً َمَع َرُجٍل َوأََمَرهُ فِيهَا قَاَل َمَضى ثُمه َرَجَع قَالَ  يَا َرُسوَل َّللاه

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n102&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n102&p1#TOP
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اْنَحْرهَا ثُمه اْصبَْغ نَْعلَْيهَا في َدِمهَا ثُمه اْجَعْلهَا َعلَى   : ُع بَِما أُْبِدَع َعلَىه ِمْنهَا قَالَ َكْيَف أَْصنَ 

   . َصْفَحتِهَا فاَلَ تَأُْكْل ِمْنهَا أَْنَت َوالَ أََحٌد ِمْن أَْهِل ُرْفقَتِكَ 

ِحيِح َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى وَ  ٌد َعْن َعْبِد الَْواِرِث فَقَالَ َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه ثََماَن   : َرَواهُ ُمَسده

ِحيحُ  ُد ْبُن فَقَدْ   . َعَشَرةَ بََدنَةً َوهَُو الصه    . فَقَْد أَْخبََرنَا ُمَحمه

ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن إِْسَحاَق أَْخبََرنَا إِْسَماعِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا أَْخبََرنَا ُمَحمه يُل ْبُن قُتَْيبَةَ َحده

ثَنَا أَبُو التهيهاِح َعْن ُموَسى ْبِن َسلََمةَ َعِن ابْ  ِن يَْحيَى ْبُن يَْحيَى أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل اْبُن ُعلَيهةَ َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم بََعَث بِثََماِن َعَشَرةَ بََدنَةً َمَع َرجُ   : َعبهاسٍ  ٍل فََذَكَرهُ بِِمْثِل أَنه َرُسوَل َّللاه

ةَ َوقَالَ     . أَْزَحَف بََدل أُْبِدعَ   : َحِديِث َعْبِد اْلَواِرِث َولَْم يَْذُكِر اْلقَصه

ِحيِح َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى َوَغْيِرهِ  دٍ   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه ِ ْبُن يَْحيَى   : أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه َعْبُد َّللاه

ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصوٍر  ْبِن َعْبدِ  فهاُر َحده ٍد الصه كهِرىُّ بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمه اْلَجبهاِر السُّ

اِق أَْخبََرنَا َمْعَمٌر َعْن قَتَاَدةَ َعْن ِسنَاِن ْبِن َسلََمةَ َعِن اْبِن َعبهاٍس أَنه ُذَؤيْ  زه ثَنَا َعْبُد الره بًا َحده

أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم بََعَث َمَعهُ بِبََدنَتَْيِن َوأََمَرهُ إِْن َعَرَض لَهَُما َعطٌَب أَْن   : أَْخبََرهُ 

يَُخلِِّها يَْنَحَرهَُما ثُمه يُْغِمَس نَِعالَهَُما في ِدَمائِِهَما ثُمه ْليَْضِرْب بِنَْعِل ُكلِّ َواِحَدٍة ِمْنهَُما َصْفَحتَهَا َولْ 

   . النهاَس َوالَ يَأُْمُر فِيهَا بِأَْمٍر َوالَ يَأُْكُل ِمْنهَا هَُو َوالَ أََحٌد ِمْن أَْصَحابِهِ وَ 

ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن إِْسَحاقَ  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس هَُو األََصمُّ َحده ِ اْلَحافِظُ َحده  أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا ُمَحمه  ثَنَا َسِعيٌد َعْن قَتَاَدةَ َعْن ِسنَاِن ْبِن اْلقَاِضى َحده ثَنَا يَِزيُد ْبُن ُزَرْيٍع َحده ُد ْبُن اْلِمْنهَاِل َحده

ثَهُ  ِ صلى َّللا   : َسلََمةَ َعِن اْبِن َعبهاٍس رضي َّللا عنه أَنه ُذَؤْيبًا اْلُخَزاِعىه َحده أَنه َرُسوَل َّللاه

ِن َوأََمَرهَ إِْن َعطََب ِمْنهَا َشْىٌء أَْن يَْنَحَرهَا َوأَْن يَْغِمَس نَْعلَهَا في عليه وسلم بََعَث َمَعهُ بِاْلبُدْ 

َدِمهَا َويَْضَرَب بِِه َصْفَحتَهَا َوأََمَرهُ أَْن الَ يَْطَعَم ِمْنهَا َشْيئًا َوالَ أََحٌد ِمْن أَْهِل ُرْفقَتِِه َوأَْن 

حِ   . يَْقِسَمهَا يِح ِمْن َحِديِث َعْبِد األَْعلَى ْبِن َعْبِد األَْعلَى َعْن َسِعيِد ْبِن أَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم في الصه

ِ   . أَبِى َعُروبَةَ ُدوَن قَْولِِه َوأَْن يَْقِسَمهَا أَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ُد ْبُن َعبْ  ثَنَا ُمَحمه ْيبَانِىُّ َحده ِد اْلَوههاِب أَْخبََرنَا َجْعفَُر ْبُن َعْوٍن َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه الشه

ِ َكْيَف أَْصنَُع بَِما َعطََب ِمَن اْلهَْدىِ   : َعْن َرُجٍل ِمْن أَْسلََم قَاَل قَالَ  فَأََمَرهُ أَْن   ؟ يَا َرُسوَل َّللاه

أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ   . َويَُخلِّى بَْينَهَا َوبَْيَن النهاِس فَيَأُْكلُونَهَايَْنَحَرهَا فَيَْطَرَح نَْعلَهَا في َدِمهَا 

ُد ْبُن َكثِيٍر أَْخبََرنَا ُسفْ  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ُد ْبُن بَْكٍر َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه يَاُن َعْن الرُّ

ِ صلى َّللا عليه وسلم بََعَث َمَعهُ بِهَْدٍى   : األَْسلَِمىِّ  ِهَشاٍم َعْن أَبِيِه َعْن نَاِجيَةَ  أَنه َرُسوَل َّللاه

أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد   . إِْن َعطََب فَاْنَحْرهُ ثُمه اْصبَْغ نَْعلَهُ في َدِمِه ثُمه َخلِّ بَْينَهُ َوبَْيَن النهاسِ   : فَقَالَ 

ثَنَا اْبُن بَُكْيٍر اْلِمْهَرَجانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو  ُد ْبُن إِْبَراِهيَم َحده ثَنَا ُمَحمه بَْكِر ْبُن َجْعفٍَر اْلُمَزكِّى َحده

ثَنَا َمالٌِك َعِن اْبِن ِشهَاٍب َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيهِب أَنههُ قَالَ  ًعا فََعطَبَْت   : َحده َمْن َساَق بََدنَةً تَطَوُّ

هَا َوبَْيَن النهاِس يَأُْكلُونَهَا فَلَْيَس َعلَْيِه َشْىٌء َوإِْن أََكَل ِمْنهَا أَْو أَْمَر بِأَْكلِهَا فَنََحَرهَا ثُمه َخلهى بَْينَ 
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ِ ْبِن   . َغِرَمهَا يلِىِّ َعْن َعْبِد َّللاه ثَنَا َمالٌِك َعْن ثَْوِر ْبِن َزْيٍد الدِّ ثَنَا َمالٌِك َعْن قَاَل َوَحده قَاَل َوَحده

   . َذلِكَ  َعبهاٍس ِمْثلَ 

  َما يَُكوُن َعلَْيِه اْلبََدُل ِمَن اْلهََدايَا إَِذا َعطََب أَْو َضله   : باب

ُد ْبُن إِْبَراِهيَم حَ  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا اْبُن أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن َجْعفٍَر َحده ده

ثَنَا مَ  ِ ْبَن ُعَمَر قَالَ بَُكْيٍر َحده َمْن أَْهَدى بََدنَةً فََضلهْت أَْو َماتَْت فَإِنههَا   : الٌِك َعْن نَافٍِع أَنه َعْبَد َّللاه

ًعا فَإِْن َشاَء أَْبَدلَهَا َوإِْن َشاَء تََرَكهَا ِحيُح   . إِْن َكانَْت نَْذًرا أَْبَدلَهَا َوإِْن َكانَْت تَطَوُّ هََذا هَُو الصه

   . فٌ َمْوقُو

   . َوقَْد أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َوقَدْ   . َوَكَذلَِك َرَواهُ ُشَعْيُب ْبُن أَبِى َحْمَزةَ َعْن نَافِعٍ 

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  لَِمىُّ قَاالَ َحده ْحَمِن السُّ ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َعْبِد الره ُد ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا اْلُمَعافَى ْبُن ِعْمَرانَ يَعْ  ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن بِْشٍر َحده وِرىُّ َحده ٍد الدُّ ثَنَا اْلَعبهاُس ْبُن ُمَحمه  قُوَب َحده

ِ صلى َّللا  َعِن األَْوَزاِعىِّ َعْن أَيُّوَب ْبِن ُموَسى َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه

ًعا فََعطَبَْت فَلَْيَس َعلَْيِه بََدٌل َوإِْن َكانَْت نَْذًرا فََعلَْيِه اْلبََدلُ  )   : عليه وسلم   . َمْن أَْهَدى بََدنَةً تَطَوُّ

   . َكَذا ُرِوَى بِهََذا اإِلْسنَاِد َعِن األَْوَزاِعىِّ َوأَظُنُّهُ َوْهًما

 ِ ِ ْبُن َعاِمٍر   { ج }   .  ْبِن َعاِمٍر األَْسلَِمىِّ فَإِنهَما َرَواهُ َغْيُرهُ َعِن األَْوَزاِعىِّ َعْن َعْبِد َّللاه َوَعْبُد َّللاه

ُ أَْعلَمُ  ِ   . يَلِيُق بِِه َرْفُع اْلَمْوقُوفَاِت َوَّللاه ِد ْبِن يُوُسَف   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه إِْسَحاُق ْبُن ُمَحمه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ  وِسىُّ َحده ثَنَا  السُّ أَْخبََرنَا اْلَعبهاُس ْبُن اْلَولِيِد ْبِن َمْزيٍَد أَْخبََرنِى أَبِى َحده

ثَنَا بِْشُر ْبُن بَْكٍر عَ  بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن َحده ثَنَا الره ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس َحده ِن األَْوَزاِعىُّ ح قَاَل َوَحده

ِ ْبنُ  ثَنِى َعْبُد َّللاه ِ ْبِن  األَْوَزاِعىِّ َحده ِ ْبِن ُعَمَر َعْن َعْبِد َّللاه ثَنِى نَافٌِع َمْولَى َعْبِد َّللاه َعاِمٍر َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  ًعا ثُمه َضلهْت فَإِْن َشاَء أَْبَدلَهَا   : ُعَمَر َعْن َرُسوِل َّللاه َمْن أَْهَدى تَطَوُّ

َوَرَواهُ اْلقَْرقََسائِىُّ َعِن األَْوَزاِعىِّ َوَرَواهُ   . يُبَِدلْ َوإِْن َشاَء تََرَك َوإِْن َكانَْت في نَْذٍر فَلْ 

   . اْلقَْرقََسائِىُّ َعِن األَْوَزاِعىِّ فََخالََف اْلَجَماَعةَ في َمْتنِهِ 

فه  اُز َوإِْسَماِعيُل الصه زه ثَنَا أَْخبََرنَاهُ أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن أَْخبََرنَا أَبُو َجْعفٍَر الره اُر قَاالَ َحده

ِ ْبِن َعامِ  ُد ْبُن ُمْصَعٍب اْلقَْرقََسائِىُّ َعِن األَْوَزاِعىِّ َعْن َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه ٍر َسْعَداُن ْبُن نَْصٍر َحده

ًعا ثُمه   : َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمَر َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم قَالَ   َمْن أَْهَدى هَْديًا تَطَوُّ

َواُب ِرَوايَةُ اْلَجَماَعِة َعِن   . َعطََب فَإِْن َشاَء أََكَل َوإِْن َشاَء تََرَك َوإَِن َكاَن نَْذًرا فَْليُبَِدلْ  َوالصه

ُ أَْعلَمُ  ِحيُح ِرَوايَةُ َمالٍِك َعْن نَافٍِع َوَّللاه ِل َوقَْد   . األَْوَزاِعىِّ ثُمه الصه ُرِوَى َوقَْد ُرِوَى بِاللهْفِظ األَوه

بَْيِر َعِن اْبِن ُعَمَر  نَاِد َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقبَةَ َعْن أَبِى الزُّ ِل َعِن اْبِن أَبِى الزِّ بِاللهْفِظ األَوه

ثَ  نَا َمْرفُوًعا إاِله أَنه إِْسنَاَدهُ َضِعيٌف أَْخبََرنَاهُ أَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحاِرِث أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُعَمَر َحده
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ثَنَا اْبُن أَبِ الْ  ثَنَا َعْبُد اْلَجبهاِر ْبُن َسِعيٍد َحده ِ ْبُن َشبِيٍب َحده ثَنَا َعْبُد َّللاه نَاِد قَاِضى اْلَمَحاِملِىُّ َحده ى الزِّ

ُد ْبُن أَْحَمَد اإِلْسفََرائِينِىُّ أَْخبََرنَ   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ   . إَِذا َضلهتْ   : فََذَكَر فِيهِ    : ا أَبُو طَاِهرٍ ُمَحمه

 ِ ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه ثَنَا َجدِّى َحده ِد ْبِن إِْسَحاَق ْبِن ُخَزْيَمةَ َحده ُد ْبُن اْلفَْضِل ْبِن ُمَحمه  ْبِن ُمَحمه

ُد ْبُن َعبْ  ثَنَا ُمَحمه ائِىه َحده ِ اْلبَكه ثَنَا ِزيَاٌد يَْعنِى اْبَن َعْبِد َّللاه ْحَمِن َوهَُو اْبُن أَبِى لَْيلَى بَِزيٍع َحده ِد الره

ِ صلى َّللا عليه وسلم َمْن  )   : َعْن َعطَاٍء َعْن أَبِى اْلَخلِيِل َعْن أَبِى قَتَاَدةَ قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه

ًعا فََعطََب فاَلَ يَأُْكْل ِمْنهُ فَإِنههُ إِْن أََكَل ِمْنهُ َكاَن َعلَْيِه  بََدلُهُ َولَِكْن لِيَْنَحْرهَا ثُمه َساَق هَْديًا تَطَوُّ

هُ الَ بُده ْليَْغِمْس نَْعلَهَا في َدِمهَا ثُمه ْليَْضِرْب بِهَا َجْنبَهَا َوإِْن َكاَن هَْديًا َواِجبًا فَْليَأُْكْل إِْن َشاَء فَإِنه 

ٌل بَْيَن أَبِى الَْخلِيِل َوبَْيَن أَبِى قَتَاَدةَ هََذا اْلَحِديُث ُمْرسَ   : قَاَل أَبُو بَْكِر ْبُن ُخَزْيَمةَ   . ِمْن قََضائِهِ 

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ   . َرُجلٌ  أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن َوأَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق قَاالَ َحده

ِ ْبِن َعْبِد الْ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاه َحَكِم أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى َعْمُرو ْبُن األََصمُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه

ِ ْبُن   : اْلَحاِرِث َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعائَِشةَ  أَنههَا َضلهْت لَهَا بََدنَتَاِن فَأَْرَسَل َعْبُد َّللاه

بَْير بِأُْخَريَْيِن فَنََحَرْتهَُما ثُمه َوَجَدْت بَْعدَ     . َذلَِك اللهتَْيِن َضلهتَا فَنََحَرْتهَُما الزُّ
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ُسوِل صلى َّللا عليه وسلماْلُخُروِج إِلَى   : باب   َمِدينَِة الره

ثَنَا يَْحيَى ْبُن َربِيٍع اْلَمكِّىُّ َحده  ثَنَا ُسْفيَاُن أَْخبََرنَا أَبُو طَاِهٍر اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا أَبُو َحاِمِد ْبُن باِلٍَل َحده

ْهِرىِّ َعْن َسِعيٍد َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ أَنه  ِ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  ْبُن ُعيَْينَةَ َعِن الزُّ   : َرُسوَل َّللاه

َحاُل إِلَى ثاَلَثَِة َمَساِجَد اْلَمْسِجُد اْلَحَراِم َواألَقَْصى َوَمْسِجِدى أَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ   . تَُشدُّ الرِّ

ِحيِح ِمْن َحِديِث ابِْن ُعيَْينَةَ     . َوُمْسلٌِم في الصه

 ِ ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن إِْسَماِعيَل اْلَعْنبَِرىُّ  أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو النهْضِر اْلفَقِيهُ َحده

ثَنِى َعْبُد اْلَحِميِد ْبُن َجْعفٍَر أَنه ِعْمَرا ثَنَا اْبُن َوْهٍب َحده ثَنَا هَاُروُن ْبُن َسِعيٍد األَْيلِىُّ َحده َن ْبَن َحده

ِ صلى َّللا أَبِى أَنٍَس حَ  ثَهُ أَنههُ َسِمَع أَبَا هَُرْيَرةَ يُْخبُِر أَنه َرُسوَل َّللاه ثَهُْم أَنه َسْلَماَن األََغره َحده ده

إِنهَما يَُسافَُر إِلَى ثاَلَثَِة َمَساِجَد َمْسِجِد اْلَكْعبَِة َوَمْسِجِدى َوَمْسِجِد إِيلِيَاَء   : عليه وسلم قَالَ 

الَةُ في َمسْ     . ِجِدى أََحبُّ إِلَىه ِمْن أَْلِف َصالٍَة في َغْيِرِه إاِله َمْسِجِد اْلَكْعبَةِ َوالصه

ِحيِح َعْن هَاُروَن ْبِن َسِعيٍد األَْيلِىِّ َوثَبََت في َذلَِك َعْن أَبِى َسِعيٍد اْلُخْدِرىِّ  َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

   . َوَغْيِرِه َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم 
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الَِة بِهَا  : ابب   النُُّزوِل بِاْلبَْطَحاِء الهتِى بِِذى اْلُحلَْيفَِة َوالصه

ثَنَ  ُد ْبُن نَْصٍر َحده ثَنَا ُمَحمه ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو النهْضِر اْلفَقِيهُ َحده ا يَْحيَى ْبُن أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ِ ْبِن ُعَمرَ  يَْحيَى قَاَل قََرْأُت َعلَى َمالِكٍ  ِ صلى َّللا عليه   : َعْن نَافٍِع َعْن َعْبِد َّللاه أَنه َرُسوَل َّللاه

ِ ْبُن ُعَمَر يَْفَعُل َذلِ     . كَ وسلم أَنَاَخ بِاْلبَْطَحاِء الهتِى بِِذى اْلُحلَْيفَِة فََصلهى بِهَا قَاَل َوَكاَن َعْبُد َّللاه

ِحيِح عَ  ِ ْبِن يُوُسَف َعْن َمالٍِك وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن يَْحيَى ْبِن َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه ْن َعْبِد َّللاه

ِ اْلَحافِظُ َويَْحيَى ْبُن إِْبَراِهيَم ْبِن ُمَحمه   . يَْحيَى ُد ْبُن َعْبَد َّللاه ُد ْبُن َعْبَد أَْخبََرنَا ُمَحمه ِد أَْخبََرنَا ُمَحمه

ثَنَا أَبُ  ِ ْبِن يَْحيَى قَاالَ َحده ثَنَا إِْسَحاُق   : و َعْبِد َّللاه ُد ْبُن إِْسَماِعيَل َحده ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنَا أَبُو َضْمَرةَ  أَنَُس ْبُن ِعيَاٍض َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقبَةَ َعْن نَافٍِع َعِن   : ْبُن ُموَسى األَْنَصاِرىُّ َحده

َذا َصَدَر ِمَن الَْحجِّ أَِو اْلُعْمَرِة أَنَاَخ بِاْلبَْطَحاِء الهتِى بِِذى اْلُحلَْيفَِة الهتِى َكاَن أَنههُ َكاَن إِ   : اْبِن ُعَمرَ 

   . يُنِيُخ بِهَا َرُسوُل َّللاه صلى َّللا عليه وسلم

ِد ْبِن إِْسَحاَق اْلُمَسيهبِىِّ َعْن أَنَِس ْبِن عِ  ِحيِح َعْن ُمَحمه أَْخبََرنَا أَبُو   . يَاضٍ َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا   : اْلَحَسنِ  كهِرىُّ َحده ثَنَا أَبُو َسِعيٍد السُّ َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد َحده

ِ اْلَحافِظُ  أَْحَمُد   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ إِْسَماِعيُل هَُو اْبُن َمْسُعوٍد اْلَجْحَدِرىُّ وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن َمْسُعوٍد  ُد ْبُن إِْسَماِعيَل ْبِن ِمْهَراَن َحده ثَنَا ُمَحمه اُم َحده ره ْبُن ُعْبُدوٍس الصه

ثَنَا ُموَسى ْبُن ُعقْ  ثَنَا اْلفَُضْيُل ْبُن ُسلَْيَماَن النَُّمْيِرىُّ َحده ثَنِى َسالٌِم َعْن َعْبِد اْلَجْحَدِرىُّ َحده بَةَ َحده

ِ ْبِن ُعَمرَ  ِسِه ِمْن ِذى اْلُحلَْيفَِة في بَْطِن   : َّللاه ِ صلى َّللا عليه وسلم أُِرَى في ُمَعره أَنه َرُسوَل َّللاه

ِ َوقَْد أَنَاَخ َسالٌِم بِا  : إِنهَك بِبَْطَحاَء ُمبَاَرَكٍة قَاَل ُموَسى  : اْلَواِدى فَقِيَل لَهُ  ْلُمنَاِخ الهِذى َكاَن َعْبُد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َوهَُو أَْسفََل ِمَن اْلَمْسِجِد  َس َرُسوِل َّللاه ى ُمَعره ْبُن ُعَمَر يُنِيُخ بِِه يَتََحره

ِ لَْفظُ َحِديِث أَبِى َعبْ   . الهِذى بِبَْطِن اْلَواِدى بَْينَهُ َوبَْيَن الطهِريِق َوَسطًا ِمْن َذلِكَ     . ِد َّللاه

ِد ْبِن أَبِى بَْكٍر َعِن اْلفَُضْيِل َوأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن َحِديِث  ِحيِح َعْن ُمَحمه َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن َدا  . إِْسَماِعيَل ْبِن َجْعفٍَر َعْن ُموَسى َسةَ قَاَل أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ

َد ْبَن إِْسَحاَق اْلَمِدينِىه يَقُولُ  ُس َعلَى ِستهِة أَْميَاٍل ِمَن اْلَمِدينَةِ   : قَاَل أَبُو َداُوَد َسِمْعُت ُمَحمه   . اْلُمَعره

وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  ُد ْبُن َجْعفٍَر األََدِمىُّ ا  : أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ ْلقَاِرُئ بِبَْغَداَد في ُمَحمه

اٍر اْلفََزاِرىُّ حَ  ثَنَا َشبَابَةُ ْبُن َسوه ِ َصاِحُب النهْرِسىِّ َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيِد َّللاه ثَنَا َعْبُد َمْسِجِدِه َحده ده

ِ ْبِن ُعَمَر َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن عُ  أَنههُ َكاَن يَتهبُِع آثَاَر   : َمرَ اْلَعِزيِز ْبُن أَبِى َسلََمةَ َعْن ُعبَْيِد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َويَُصلِّى فِيهَا َحتهى أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم نََزَل  َرُسوِل َّللاه

   . تَْحَت َشَجَرٍة فََكاَن اْبُن ُعَمَر يَُصبُّ اْلَماَء تَْحتَهَا َحتهى الَ تَْيبَسَ 

  صلى َّللا عليه وسلم ِزيَاَرِة قَْبِر النبي  : باب
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دٍ  فهاُر   : أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه ٍد الصه كهِرىُّ بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمه ِ ْبُن يَْحيَى السُّ َعْبُد َّللاه

ْحَمنِ  ِ ْبُن يَِزيَد أَبُو َعْبِد الره ثَنَا َعْبُد َّللاه ثَنَا َعبهاُس التهْرقُفِىُّ َحده ثَنَا َحْيَوةُ ْبُن  َحده اْلُمْقِرُئ َحده

ِ صلى  ِ ْبِن قَُسْيٍط َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ أَنه َرُسوَل َّللاه ُشَرْيٍح َعْن أَبِى َصْخٍر َعْن يَِزيَد ْبِن َعْبِد َّللاه

ُ إِلَىه ُروِحى حَ   : َّللا عليه وسلم قَالَ    . تهى أَُرده َعلَْيِه السهالَمَ َما ِمْن أََحٍد يَُسلُِّم َعلَىه إاِله َرده َّللاه

قهاِء بِنَْيَسابُوَر َوأَبُو   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ِد ْبِن َعلِىٍّ اْلِمْهَرَجانِىُّ اْبُن أَبِى َعلِىِّ السه َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ِد ْبِن َعلِىٍّ الُْمْقِرُئ اْلِمْهَرَجانِىُّ بِ   : اْلَحَسنِ  ِد ْبِن َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه هَا قَاالَ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه

اُد ْبُن َزْيٍد َعنْ  ثَنَا َحمه ثَنَا ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرٍب َحده ثَنَا يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب اْلقَاِضى َحده  إِْسَحاَق َحده

السهالَُم   : َخَل اْلَمْسِجَد ثُمه أَتَى اْلقَْبَر فَقَالَ أَنه اْبَن ُعَمَر َكاَن إَِذا قَِدَم ِمْن َسفٍَر دَ   : أَيُّوَب َعْن نَافِعٍ 

ِ السهالَُم َعلَْيَك يَا أَبَا بَْكٍر السهالَُم َعلَْيَك يَا أَبَتَاهُ  َوأَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد اْلَعْدُل   . َعلَْيَك يَا َرُسوَل َّللاه

ثَنَا َوأَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد اْلَعْدُل أَْخبََرنَا أَ  ُد ْبُن إِْبَراِهيَم َحده ثَنَا ُمَحمه بُو بَْكِر ْبُن َجْعفٍَر اْلُمَزكِّى َحده

ِ ْبِن ِدينَاٍر أَنههُ قَالَ  ثَنَا َمالٌِك َعْن َعْبِد َّللاه ِ ْبَن ُعَمَر يَقُِف َعلَى قَْبِر   : اْبُن بَُكْيٍر َحده َرأَْيُت َعْبَد َّللاه

مه يَُسلُِّم َعلَى النبي صلى َّللا عليه وسلم َويَْدُعو ثُمه يَْدُعو ألَبِى النبي صلى َّللا عليه وسلم ثُ 

ثَنَا   . بَْكٍر َوُعَمَر رضي َّللا عنهَما ِ ْبُن َجْعفٍَر َحده أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن فُوَرَك أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه

ثَنَ  ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ثَنِى يُونُُس ْبُن َحبِيٍب َحده اِح اْلَعبَِدىُّ قَاَل َحده اُر ْبُن َمْيُموٍن أَبُو اْلَجره ا َسوه

ِ صلى َّللا عليه وسلم  َرُجٌل ِمْن آِل ُعَمَر َعْن ُعَمَر رضي َّللا عنه قَاَل َسِمْعُت َرُسوَل َّللاه

يًدا َوَمْن َماَت في أََحِد َمْن َزاَر قَْبِرى أَْو قَاَل َمْن َزاَرنِى ُكْنُت لَهُ َشفِيًعا أَْو َشهِ   : يَقُولُ 

ُ في اآلِمنِيَن يَْوَم اْلقِيَاَمةِ  دٍ   . هََذا إِْسنَاٌد َمْجهُولٌ   . اْلَحَرَمْيِن بََعثَهُ َّللاه ثَنَا أَبُو ُمَحمه ِ ْبُن   : َحده َعْبُد َّللاه

ُد ْبُن نَافِِع ْبِن إِسْ   : يُوُسَف إِْمالًَء أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ُل ُمَحمه ثَنَا اْلُمفَضه ةَ َحده َحاَق اْلُخَزاِعىُّ بَِمكه

ثَنَا َحْفُص ْبُن ُسلَْيَمانَ  اِق َحده زه ثَنَا َعْبُد الره ثَنَا َسلََمةُ ْبُن َشبِيٍب َحده ٍد اْلَجنَِدىُّ َحده أَبُو  ْبُن ُمَحمه

 ِ ِ صلى َّللا ُعَمَر َعْن لَْيِث ْبِن أَبِى ُسلَْيٍم َعْن ُمَجاِهٍد َعْن َعْبِد َّللاه  ْبِن ُعَمَر قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه

َوأَْخبََرنَا أَبُو َسْعٍد   . َمْن َحجه فََزاَر قَْبِرى بَْعَد َمْوتِى َكاَن َكَمْن َزاَرنِى في َحيَاتِى )   : عليه وسلم

ثَنَا َعلِىُّ ْبُن ُحْجٍر اْلَمالِينِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد ْبُن َعِدىٍّ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا الْ  َحَسُن ْبُن ُسْفيَاَن َحده

ثَ  ٍد اْلبََغِوىُّ َحده ِ ْبُن ُمَحمه ثَنَا َعْبُد َّللاه ثَنَا َحْفُص ْبُن ُسلَْيَماَن َوأَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد َحده نَا أَبُو َحده

ثَنَا َحْفُص ْبُن أَبِى َداُوَد فَذَ  ْهَرانِىُّ َحده بِيِع الزه َد بِِه َحْفٌص َوهَُو َضِعيفٌ   { ج }   . َكَرهُ الره    . تَفَره

ِ صلى َّللا عليه وسلم  : باب الَِة في َمْسِجِد َرُسوِل َّللاه   فَْضِل الصه

ُد ْبُن غَ  ثَنَا ُمَحمه ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكُر ْبُن إِْسَحاَق اْلفَقِيهُ َحده الٍِب أَْخبََرنَا أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ِ األََغرِّ َوَمالٍِك َعْن عُ  ِ هَُو اْلقَْعنَبِىُّ َعْن َمالٍِك َعْن َزْيِد ْبِن َربَاٍح َعْن أَبِى َعْبِد َّللاه بَْيِد َعْبُد َّللاه

ِ صلى َّللا ع ِ ْبِن َسْلَماَن عن أَبِيِه األََغرِّ َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه ليه َّللاه

   . َصالَةٌ في َمْسِجِدى هََذا َخيٌْر ِمْن أَْلِف َصالٍَة فِيَما ِسَواهُ إاِله الَْمْسِجَد اْلَحَرامَ  )   : وسلم

ِ ْبِن يُوُسَف َعْن َمالٍِك َوأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن َحِديِث  ِحيِح َعْن َعْبِد َّللاه َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

   . َغْيِرِه َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ اْبِن اْلُمَسيهِب وَ 
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ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو ُعْثَمانَ  دٍ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِد ْبِن َعْبَداَن َوأَبُو ُمَحمه ِد ْبِن ُمَحمه   : َسِعيُد ْبُن ُمَحمه

ثَنَا أَبُو اْلَعبه  ْحَمِن ْبُن أَبِى َحاِمٍد اْلُمْقِرُئ قَالُوا َحده ثَنَا اْلَحَسُن   : اسِ َعْبُد الره ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ِ ْبِن ُعَمَر َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمرَ  ُد ْبُن ُعبَْيٍد َعْن ُعبَْيِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه  أَنه ْبُن َعلِىِّ ْبِن َعفهاَن َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  ا أَْفَضُل ِمْن أَْلِف َصالٍَة في َصالَةٌ في َمْسِجِدى هَذَ   : َرُسوَل َّللاه

ِ   . َغْيِرِه ِمَن اْلَمَساِجِد إاِله اْلَمْسِجَد اْلَحَرامَ  ِحيِح ِمْن أَْوُجٍه َعْن ُعبَْيِد َّللاه   . أَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم في الصه

دٍ  ثَنَا أَبُو ُمَحمه دٍ   : َحده ِ ْبُن يُوُسَف أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه ْهِرىُّ   : َعْبُد َّللاه ْحَمِن ْبُن يَْحيَى الزُّ َعْبُد الره

ثَنَا أَبُو يَْحيَى ةَ َحده ثَنَا   : اْلقَاِضى بَِمكه ثَنَا ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرٍب َحده ِ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َزَكِريها َحده َعْبُد َّللاه

اُد ْبُن َزْيٍد َعْن َحبِيٍب اْلُمَعلِِّم َعْن َعطَاِء ْبِن أَبِى  بَْيِر رضي َّللا َحمه ِ ْبِن الزُّ َربَاٍح َعْن َعْبِد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َصالَةٌ في َمْسِجِدى هََذا َخْيٌر ِمْن أَْلِف َصالٍَة  )   : عنه قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه

   . ِمائَِة َصالٍَة في َمْسِجِدى فِيَما ِسَواهُ إاِله اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم َوَصالَةٌ في اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َخْيٌر ِمنْ 

ثَنَا   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن اْلَعْدُل أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمدَ  ِد ْبِن اْلَعبهاِس َحده َحْمَزةُ ْبُن ُمَحمه

ِحيِم ْبِن َدنُوقَا أَْخبََرنَا َزَكِريها ْبُن َعِدىٍّ  ثَنَا َحاتٌِم َعْن ُحَمْيِد ْبِن َصْخٍر  إِْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد الره َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم َعِن   : َعْن أَبِى َسلََمةَ َعْن أَبِى َسِعيٍد اْلُخْدِرىِّ قَالَ  َسأَْلُت َرُسوَل َّللاه

   . هَُو َمْسِجِدى هََذا  : اْلَمْسِجِد الهِذى أُسَِّس َعلَى التهْقَوى فَقَالَ 

ِحيِح َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن أَبِى َشْيبَةَ َوَغْيِرِه َعْن َحاتِِم ْبِن إِْسَماِعيلَ َرَواهُ ُمْسلٌِم ف َوأَْخبََرنَا   . ي الصه

ثَنَا ُمَحمه  ثَنَا أَبُو َسِعيِد ْبُن األَْعَرابِىِّ َحده ِد ْبُن يُوُسَف َحده ِد ْبُن َوأَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه ُد ْبُن أَبُو ُمَحمه

اجِ  بِّىُّ َعْن َعْبِد اْلَملِِك َعْن َعطَاٍء َعْن  اْلَحجه ُد ْبُن فَُضْيِل ْبِن َغْزَواَن الضه ثَنَا ُمَحمه اْلُكوفِىُّ َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم ِ ْبِن ُعَمَر قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه َصالَةٌ في َمْسِجِدى هََذا تَْعِدُل  )   : َعْبِد َّللاه

   . اهُ ِمَن اْلَمَساِجِد إاِله اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم فَهَُو أَْفَضلُ أَْلَف َصالٍَة فِيَما ِسوَ 

ْوَضةِ   : باب   في الره

دٍ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو ُمَحمه ْحَمِن ْبُن أَبِى َحاِمٍد الُْمْقِرُئ َوأَبُو ُعْثَمانَ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه   : َعْبُد الره

ِد  ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ َسِعيُد ْبُن ُمَحمه ِد ْبِن َعْبَداَن قَالُوا َحده ثَنَا اْلَحَسُن   : ْبِن ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ِ َحده  ِ ح َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن ُعبَْيٍد َعْن ُعبَْيِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه ثَنَا أَبُو ْبُن َعلِىِّ ْبِن َعفهاَن َحده

ِ الْ  ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه وِرىُّ َحده ٍد الدُّ ثَنَا اْلَعبهاُس ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن بِْشٍر اْلَعبَِدىُّ أَْخبََرنَا   : َعبهاِس َحده ُمَحمه

ْحَمِن َعْن َحْفِص ْبِن َعاِصٍم َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ  ِ ْبُن ُعَمَر َعْن ُخبَْيِب ْبِن َعْبِد الره أَنه ُعبَْيُد َّللاه

َوفِى ِرَوايَِة اْبِن ُعبَْيٍد قَاَل قَاَل   . َما بَْيَن قَْبِرى َوِمْنبَِرى  : النبي صلى َّللا عليه وسلم قَالَ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم إِنه َما بَْيَن ِمْنبَِرى َوبَْيتِى َرْوَضةٌ ِمْن ِريَاِض اْلَجنهِة  )   : َرُسوُل َّللاه

ِ   . َوِمْنبَِرى َعلَى َحْوِضى ِحيِح ِمْن َحِديِث ُعبَْيِد َّللاه أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ   . أَْخَرَجاهُ في الصه

ثَنَا أَْحَمُد ْبُن ِسنَاٍن َحده  ِد ْبُن َشْوَذٍب اْلُمْقِرُئ بَِواِسٍط َحده وْذبَاِرىُّ بِطُوٍس أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه ثَنَا الرُّ

ْحَمِن ْبُن َمْهِدىٍّ َحده  ِ ْبِن أَبِى بَْكٍر َعْن َعبهاِد ْبِن َعْبُد الره ثَنَا ُسْفيَاُن َوَمالُِك ْبُن أَنٍَس َعْن َعْبِد َّللاه
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ِ صلى َّللا عليه وسلم ِ ْبِن َزْيٍد اْلَماِزنِىِّ قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه ِه َعْبِد َّللاه َما بَْيَن  )   : تَِميٍم َعْن َعمِّ

   . ِريَاِض اْلَجنهةِ  بَْيتِى َوِمْنبَِرى َرْوَضةٌ ِمنْ 

ِ ْبِن يُوُسَف وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن قُتَْيبَةَ َعْن َمالِكٍ  ِحيِح َعْن َعْبِد َّللاه    . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

  في أُْسطَُوانَِة التهْوبَةِ   : باب

ِد ْبُن نَاِجيَةَ أَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو األَِديُب أَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر اإِلْسَماِعي ِ ْبُن ُمَحمه لِىُّ أَْخبََرنِى َعْبُد َّللاه

ثَنَا يَِزيُد ْبُن أَبِى ُعبَْيٍد قَالَ  ثَنَا َمكِّىٌّ َحده ثَنَا أَبُو ُموَسى َحده َكاَن َسلََمةُ يَْعنِى اْبَن األَْكَوِع   : َحده

الَةَ ِعْنَد األُْسطَُوانَِة الهتِى ِعْنَد ا ى الصه الَةَ   : ْلُمْصَحِف قُْلتُ يَتََحره ى الصه يَا أَبَا ُمْسلٍِم أََراَك تَتََحره

الَةَ ِعْنَدهَا  : ِعْنَد هَِذِه األُْسطَُوانَِة قَالَ  ى الصه    . َرأَْيُت النبي صلى َّللا عليه وسلم يَتََحره

ِحيِح َعْن َمكِّىِّ ْبِن إِْبَراِهيَم وَرَواهُ  ِد ْبِن  َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه ُمْسلٌِم َعْن أَبِى ُموَسى ُمَحمه

دٍ   . اْلُمثَنهى اُز بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه ٍد   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن ْبُن إِْسَحاَق اْلبَزه ِ ْبُن ُمَحمه َعْبُد َّللاه

ةَ  ثَنَا أَبُو يَْحيَى ْبُن أَبِى َمَسره ةَ َحده ثَنَا َعْبُد اْلفَاِكِهىُّ بَِمكه ٍد اْلَجاِرى َحده ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُمَحمه َحده

ٍد َعْن ِعيَسى ْبِن ُعَمَر َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمرَ  ِ صلى َّللا   : اْلَعِزيِز ْبُن ُمَحمه أَنه َرُسوَل َّللاه

ا يَلِى اْلقِْبلَةَ عليه وسلم َكاَن إَِذا اْعتََكَف يُْطَرُح لَهُ فَِراُشهُ أَْو َسِريُرهُ إِلَى أُ  ْسطَُوانَِة التهْوبَِة ِممه

َوأَْخبََرنَا أَبُو نَْصِر ْبُن َوأَْخبََرنَا أَبُو نَْصِر ْبُن قَتَاَدةَ أَْخبََرنَا   . يَْستَنُِد إِلَْيهَا فِيَما قَاَل َعْبُد اْلَعِزيزِ 

ْبِغىُّ أَْخبََرنَا الْ  ُد ْبُن إِْسَحاَق ْبِن أَيُّوَب الصه ثَنَا اْبُن أَبِى أَُوْيٍس ُمَحمه َحَسُن ْبُن َعلِىِّ ْبِن ِزيَاٍد َحده

اِك ْبِن ُعْثَماَن َعْن نَافِعٍ  حه ثَنِى أَِخى َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن باِلٍَل َعِن الضه أَنه اْبَن ُعَمَر َكاَن   : َحده

ْحبَةِ  يَقُوُل في األُْسطَُوانَِة الهتِى اْرتَبَطَ إِلَْيهَا أَبُو لُبَابَةَ     . الثهالِثَةُ ِمَن اْلقَْبِر َوِهَى الثهالِثَةُ ِمَن الره

ِ صلى َّللا عليه وسلم  : باب   ِمْنبَِر َرُسوِل َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن إِْسحَ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده اَق ُمَحمه

ثَنَا أَبُو َعاِصٍم النهبِيُل َعْن ِهَشاِم ْبِن َسْعٍد ح َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن  َغانِىُّ َحده الصه

حه   : اْلَعْدُل أَْخبََرنَا أَبُو َجْعفَرٍ  ثَنَا يَْحيَى ْبُن َجْعفٍَر أَْخبََرنَا الضه اُز َحده زه ُد ْبُن َعْمٍرو الره اُك ُمَحمه

ْبُن َمْخلٍَد أَْخبََرنَا ِهَشاُم ْبُن َسْعٍد َعْن أَبِى َحاِزٍم َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد أَنه النبي صلى َّللا عليه 

ِ   . ِمْنبَِرى َعلَى تُْرَعٍة ِمْن تَُرِع اْلَجنهةِ   : وسلم قَالَ  َغانِىِّ قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه َوفِى ِرَوايَِة الصه

وسلم فََذَكَرهُ َرفََعهُ ِهَشاٌم َولَْم يَْرفَْعهُ َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن أَبِى َحاِزٍم في أََصحِّ صلى َّللا عليه 

َوايَتَْيِن َعْنهُ  ثَنَا   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . الرِّ ِد ْبِن أَبِى َسِعيٍد اإِلْسفََرائِينِىُّ بِهَا َحده اْلَعالَُء ْبُن ُمَحمه

ثَنَا يَْحيَى ْبُن يَْحيَى أَْخبََرنَا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن بِْشُر ْبُن أَْحمَ  هْلِىُّ َحده ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن َعلِىٍّ الذُّ َد َحده

ُكنها نَقُوُل إِنه اْلِمْنبََر َعلَى تُْرَعٍة ِمْن تَُرِع اْلَجنهِة قَاَل   : أَبِى َحاِزٍم َعْن أَبِيِه َعْن َسْهٍل أَنههُ قَالَ 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n103&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n103&p1#TOP


371 

 

َوُرِوَى َعْنهُ َمْرفُوًعا   . نََعْم هَُو اْلبَابُ   : قَالَ   . نََعْم اْلبَابُ   : قلنَا  ؟ هَْل تَْدُروَن َما التُّْرَعةُ   : ْهلٌ سَ 

   . َعلَى لَْفٍظ آَخرَ 

ْحَمِن ْبُن عُ   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن اْلَعْدُل َوأَبُو اْلقَاِسمِ  ِ اْلُحْرفِىُّ قَاالَ َعْبُد الره بَْيِد َّللاه

ُد ْبُن بَُكْيٍر  ُد ْبُن َغالٍِب أَْخبََرنَا ُمَحمه ثَنَا ُمَحمه ِد ْبِن اْلَعبهاِس َحده أَْخبََرنَا َحْمَزةُ ْبُن ُمَحمه

ثَنَا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن أَبِى َحاِزٍم َعْن أَبِى َحاِزٍم َعْن َسْهِل ْبنِ  َسْعٍد َعِن النبي  اْلَحْضَرِمىُّ َحده

َما بَْيَن بَْيتِى َوِمْنبَِرى َرْوَضةٌ ِمْن ِريَاِض اْلَجنهِة َوقََوائُِم ِمْنبَِرى   : صلى َّللا عليه وسلم قَالَ 

ْحَمِن فَقِيَل َعْنهُ َعْن أَبِى هَُرْيرَ   . َرَواتُِب في اْلَجنهةِ  ة َواْختُلَِف فِيِه َعلَى أَبِى َسلََمةَ ْبِن َعْبِد الره

ِد ْبِن َعلِىِّ   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلقَاِسمِ   . َوقِيَل َعْنهُ َعْن أُمِّ َسلََمةَ َواْختُلَِف َعْنهُ في َمْتنِهِ  َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ثَنَا اْلَحاِرُث ْبُن مُ  ثَنَا ْبِن يَْعقُوَب اإِليَاِدىُّ بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن يُوُسَف ْبِن َخالهٍد َحده ٍد َحده َحمه

ِد ْبِن َعْمٍرو ح َوأَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلِحيِرىُّ أَْخبََرنَا   : َسِعيُد ْبُن َعاِمٍر َعْن ُمَحمه

ثَنَا يَِزيُد ْبُن هَاُروَن أَْخبَ  ُد ْبُن يَْحيَى َحده ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن َحاِجُب ْبُن أَْحَمَد الطُّوِسىُّ َحده َرنَا ُمَحمه

 ِ ْحَمِن َعْن أَبِى هَُريَْرةَ قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه  َعْمٍرو يَْعنِى اْبَن َعْلقََمةَ َعْن أَبِى َسلََمةَ ْبِن َعْبِد الره

ِه قِيَل َزاَد َسِعيٌد في ِرَوايَتِ   . ِمْنبَِرى هََذا َعلَى تُْرَعٍة ِمْن تَُرِع اْلَجنهةِ  )   : صلى َّللا عليه وسلم

دٍ  ْهنِىُّ َعْن أَبِى َسلََمةَ في إِْسنَاِدِه َوَمْتنِهِ   . اْلُمْرتَفَعُ   : قَالَ   ؟ َما التُّْرَعةُ   : لُِمَحمه اٌر الدُّ   . َخالَفَهُ َعمه

ثَنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ثَنَا أَبُو اْلَحَسنِ   : َحده ُد ْبُن اْلُحَسْيِن اْلَعلَِوىُّ َحده   : َحده ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر ُمَحمه

ثَنَا ُسْفيَاُن ح َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلقَاِسمِ  ُد ْبُن َكثِيٍر َحده ثَنَا ُمَحمه بِّىُّ َحده ِ   : الضه ْحَمِن ْبُن ُعبَْيِد َّللاه َعْبُد الره

ثَ  ِد ْبِن اْلَعبهاِس َحده ثَنَا َحْمَزةُ ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن َغالِِب ْبِن   : نَا أَبُو َجْعفَرٍ اْلُحْرفِىُّ بِبَْغَداَد َحده ُمَحمه

ْهنِىِّ َعْن أَبِى َسلََمةَ ْبنِ  اٍر الدُّ ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن َعمه ثَنَا قَبِيَصةُ ْبُن ُعْقبَةَ َحده بِّىُّ َحده  َعْبِد َحْرٍب الضه

ْحَمِن َعْن أُمِّ َسلََمةَ َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم قَالَ    . َوائُِم ِمْنبَِرى َرَواتُِب في اْلَجنهةِ قَ   : الره

ِ صلى َّللا عليه وسلم  اِق قَالَْت قَاَل َرُسوُل َّللاه زه    . َوفِى ِرَوايَِة َعْبِد الره

ْهنِىِّ َوُرِوَى َعْن َزائِ  اٍر الدُّ َدةَ َعْن َوَكَذلَِك َرَواهُ ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ َوإِْبَراِهيُم ْبُن طَْهَماَن َعْن َعمه

اٍر َعْن أَبِى َسلََمةَ َعْن أَبِى هَُريَْرةَ َعلَى لَْفِظ َحِديِث أُمِّ َسلََمةَ     . َعمه

الَِة فِيهِ   : باب   إِْتيَاِن َمْسِجِد قُبَاٍء َوالصه

دٍ  ِ ْبُن يُوُسَف األَْصبَهَانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيدٍ   : أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه ِد ْبِن   : َعْبُد َّللاه أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه

ثَنَا يَْحيَى بْ  ِد ْبِن َمْنُصوٍر اْلَحاِرثِىُّ َحده ْحَمِن ْبُن ُمَحمه ثَنَا َعْبُد الره ةَ َحده ُن ِزيَاٍد اْلبَْصِرىُّ بَِمكه

 ِ ِ ْبُن ُعَمَر ح وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا ُعبَْيُد َّللاه َسِعيُد ْبُن   :  اْلَحافِظُ َوأَبُو ُعْثَمانَ َسِعيٍد اْلقَطهاُن َحده

دٍ  ِد ْبِن َعْبَداَن َوأَبُو ُمَحمه ِد ْبِن ُمَحمه ِحيِم ْبُن أَبِى َحاِمٍد الُْمْقِرُئ َوأَبُو نَْصرٍ   : ُمَحمه أَْحَمُد   : َعْبُد الره

ثَنَا أَبُو إِْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمه   : ْبُن َعلِىٍّ اْلفَاِمىُّ َوأَبُو إِْسَحاقَ  ِد ْبِن َعلِىِّ ْبِن ُمَعاِويَةَ قَالُوا َحده

ُد ْبُن ُعبَْيٍد َعْن ُعبَْيِد   : اْلَعبهاسِ  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن َعلِىِّ ْبِن َعفهاَن َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ِ َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمرَ  ِ   : َّللاه  صلى َّللا عليه وسلم َكاَن يَأْتِى قُبَاًء َماِشيًا َوَراِكبًا أَنه َرُسوَل َّللاه

   . َوفِى َحِديِث يَْحيَى َراِكبًا َوَماِشيًا
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ٍد َعْن يَْحيَى وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن أَبِى ُموَسى َعْن يَْحيَى ِحيِح َعْن ُمَسده   . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

 ِ ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن إِْسَحاَق   :  اْلَحافِظُ َحده ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ِ َعْن نَافِعٍ  ثَنَا ُعبَْيُد َّللاه ثَنَا أَبِى َحده ِ ْبِن نَُمْيٍر َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه َغانِىُّ َحده  َعِن اْبِن الصه

ِ صلى َّللا عليه وسلم يَأْتِى َمْسِجَد قُبَاٍء َراِكبًا َوَماِشيًا َزاَد اْبُن   : الَ ُعَمَر قَ  َكاَن َرُسوُل َّللاه

   . فَيَُصلِّى فِيِه َرْكَعتَْينِ   : نَُمْيٍر في ِرَوايَتِهِ 

ِ ْبِن نَُمْيٍر قَاَل الْ  ِد ْبِن َعْبِد َّللاه ِحيِح َعْن ُمَحمه ِ ْبُن َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه بَُخاِرىُّ َوَزاَد َعْبُد َّللاه

أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ   . نَُمْيٍر فََذَكَرهُ َوأَْخَرَجاهُ ِمْن َحِديِث يَْحيَى اْلقَطهانِ 

ثَنَا أَْحَمدُ   : أَْخبََرنَا أَبُو َجْعفَرٍ  ُد ْبُن َعلِىِّ ْبِن ُدَحْيٍم َحده ِ ْبُن ُموَسى  ُمَحمه ْبُن َحاِزٍم أَْخبََرنَا ُعبَْيُد َّللاه

ِ ْبِن ِدينَاٍر قَاَل َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر يَقُولُ  َكاَن   : َوأَبُو نَُعْيٍم َوقَبِيَصةُ َعْن ُسْفيَاَن َعْن َعْبِد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم يَأْتِى َمْسِجَد قُبَاٍء َراِكبًا َوَماِشيً     . اَرُسوُل َّللاه

ِحيِح َعْن أَبِى نَُعْيٍم َوأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن َوْجٍه آَخَر َعِن الثهْوِرىِّ    . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ِ ْبِن بِْشَراَن بِبَْغَداَد أَْخبَرَ  ِد ْبِن َعْبِد َّللاه ِد أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه ْسَماِعيُل نَا إِ أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ِ ْبِن ِدي ثَنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ َعْن َعْبِد َّللاه ثَنَا َسْعَداُن ْبُن نَْصٍر َحده فهاُر َحده ٍد الصه   : نَاٍر قَالَ ْبُن ُمَحمه

َحى إاِله أَْن يَأْتَِى َمْسِجَد قُبَاٍء يَُصلِّى فِيِه ألَنه ال نبي صلى َّللا لَْم يَُكِن اْبُن ُعَمَر يَُصلِّى الضُّ

   . عليه وسلم َكاَن يَأْتِيِه ُكله َسْبتٍ 

َحى ِحيِح َعْن ُزهَيِْر ْبِن َحْرٍب َعْن ُسْفيَاَن ُدوَن ِذْكِرِه َصالَةَ الضُّ   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن   : َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن َعلِىِّ ْبِن ُمَحمه يَْعقُوَب َحده

ثَنِى أَبُو األَْبَردِ  ثَنَا َعْبُد اْلَحِميِد ْبُن َجْعفٍَر َحده ثَنَا أَبُو أَُساَمةَ َحده ُموَسى ْبُن   : َعفهاَن اْلَعاِمِرىُّ َحده

ُ تََعالَى َعْنهُ َوَكاَن ِمْن ُسلَْيٍم َمْولَى بَنِى َخْطَمةَ أَنههُ َسِمَع أَُسْيَد ْبَن ظُهَْيٍر ا ألَْنَصاِرىه َرِضَى َّللاه

ُث َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  َصالَةٌ في   : أَْصَحاِب النبي صلى َّللا عليه وسلم يَُحدِّ

   . َمْسِجِد قُبَاٍء َكُعْمَرةٍ 

ِ ْبِن أَبِى شَ    : ْيبَةَ َعْن أَبِى أَُساَمةَ إاِله أَنههُ قَاَل في َمْتنِهِ َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي التهاِريِخ َعْن َعبِْد َّللاه

ِ   . َمْن أَتَى َمْسِجَد قُبَاٍء فََصلهى فِيِه َكانَْت َكُعْمَرةٍ  ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ َوَحده ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه َوَحده

ٍد الَْعْنِزىُّ  ثَنَا َعلِىُّ ْبُن َعْبِد  اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه اِرِمىُّ َحده ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الده َحده

ثَنَا هَاِشُم ْبُن هَاِشٍم قَاَل َسِمْعُت َعاِمَر ْبَن َسْعٍد وَ  اُد ْبُن أَُساَمةَ َحده ثَنَا َحمه ِ اْلَمِدينِىُّ َحده َعائَِشةَ َّللاه

ألَْن أَُصلَِّى في َمْسِجِد قُبَاٍء أََحبُّ إِلَىه ِمْن أَْن أََصلَِّى في   : ا يَقُولُ بِْنَت َسْعٍد يَقُوالَِن َسِمْعنَا َسْعدً 

   . بَْيِت اْلَمْقِدسِ 

  ِزيَاَرِة اْلقُبُوِر الهتِى في بَقِيِع اْلَغْرقَدِ   : باب
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ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن إِْسَحاَق  ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا يَْحيَى أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن قُتَْيبَةَ َحده

ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن َجْعفٍَر اْلَمَدنِىُّ َعْن َشِريِك ْبِن أَبِى نَِمٍر َعْن َعطَاِء ْبِن يََساٍر َعنْ   ْبُن يَْحيَى َحده

ِ صلى   : َعائَِشةَ رضي َّللا عنها أَنههَا قَالَتْ  َّللا عليه وسلم ُكلهَما َكاَن لَْيلَتُهَا ِمْن َكاَن َرُسوُل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم يَْخُرُج ِمْن آِخِر اللهْيِل إِلَى اْلبَقِيِع فَيَقُولُ  السهالَُم َعلَْيُكْم َداَر   : َرُسوِل َّللاه

 ُ لُوَن َوإِنها إِْن َشاَء َّللاه  بُِكْم الَِحقُوَن اللههُمه اْغفِْر ألَْهِل قَْوٍم ُمْؤِمنِيَن َوأَتَاُكْم َما تُوَعُدوَن َغًدا ُمَؤجه

ثَنَا   . بَقِيِع الَغْرقَدِ  ثَنَا َحاِمُد ْبُن ُشَعْيٍب َحده ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو اْلَولِيِد َحده َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن َجْعفٍَر ح قَ  اَل َوأَْخبََرنِى أَبُو اْلَولِيِد أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن يَْحيَى ْبُن أَيُّوَب َحده

ثَنَا إِْسَماِعيُل فََذَكَرهُ  ثَنَا قُتَْيبَةُ ْبُن َسِعيٍد َحده    . ُسْفيَاَن َحده

ِحيِح َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى َويَْحيَى ْبِن أَيُّوَب َوقُتَْيبَةَ     . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

هََداءِ ِزيَ   : باب   اَرِة قُبُوِر الشُّ

دٍ  ثَنَا   : أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه ِ ْبُن يُوُسَف ِمْن أَْصلِِه أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيِد ْبِن األَْعَرابِىِّ َحده َعْبُد َّللاه

ثَنَا ُمحَ  ِ َحده ثَنَا َعلِىُّ ْبُن َعْبِد َّللاه ْعفََرانِىُّ َحده ٍد الزه ُد ْبُن َمْعٍن أَْخبََرنَا َداُوُد ْبُن اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمه مه

أَنههُ َمره هَُو َوَرُجٌل يُقَاُل لَهُ اْبُن يُوُسَف ِمْن بَنِى تَِميٍم َعلَى َربِيَعةَ ْبِن أَبِى َعْبِد   : َخالِِد ْبِن ِدينَارٍ 

ْحَمِن فَقَاَل اْبُن يُوُسفَ  ِعْنِدى   : قَالَ   . يِث َما الَ نَِجُد ِعْنَدكْ إِنها لَنَِجُد ِعْنَد َغْيِرَك ِمَن اْلَحدِ   : الره

ِ َزَعَم أَنههُ لَْم يَْسمَ  ْع طَْلَحةَ َحِديٌث َكثِيٌر َولَِكْن َربِيَعةُ ْبُن اْلهَُدْيِر َوَكاَن يَْلَزُم طَْلَحةَ ْبَن ُعبَْيِد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َغْيَر َحِديٍث َواحِ  ُث َعْن َرُسوِل َّللاه   ؟ َما هُوَ   : ٍد قَاَل َربِيَعةُ فَقُْلُت لَهُ يَُحدِّ

 ِ ا أَْشَرْفنَا   : قَاَل قَاَل لي طَْلَحةُ ْبُن ُعبَْيِد َّللاه ِ صلى َّللا عليه وسلم فَلَمه َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاه

ِة َواقٍِم تََدلهْينَا ِمْنهَا فَإَِذا قُبُوٌر بَِمْحنِيهٍة فَقُْلنَا ِ هَِذِه قُبُوُر إِْخَوانِنَا فَقَالَ يَ   : َعلَى َحره   : ا َرُسوَل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه   . هَِذِه قُبُوُر أَْصَحابِنَا هََداِء قَاَل لي َرُسوُل َّللاه ا ِجْئنَا قُبُوَر الشُّ ثُمه َخَرْجنَا فَلَمه

ثَنَا َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن بْ   . هَِذِه قُبُوُر إِْخَوانِنَا )   : وسلم ُن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد َحده

ُد ْبُن َمْعٍن  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا َحاِمٌد يَْعنِى اْبَن يَْحيَى َحده ْقِطىُّ َحده ُد ْبُن اْلفَْضِل ْبِن َجابٍِر السه ُمَحمه

ثَنَا َداُوُد ْبُن َخالِِد ْبِن ِدينَارٍ  ْحَمِن َعْن َربِيَعةَ  اْلَمَدنِىُّ اْلُخَزاِعىُّ َحده َعْن َربِيَعةَ ْبِن أَبِى َعْبِد الره

ِ ْبِن اْلهَُدْيِر قَالَ  ِ صلى َّللا   : ْبِن َعْبِد َّللاه ُث َعْن َرُسوِل َّللاه ِ يَُحدِّ َما َسِمْعُت طَْلَحةَ ْبَن ُعبَْيِد َّللاه

   . ِوهِ عليه وسلم َحِديثًا قَطُّ َغْيَر َحِديٍث َواِحٍد فََذَكَرهُ بِنَحْ 

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ِد ْبِن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنَا ِعيَسى ْبُن اْلُمِغيَرِة َعْن أَبِى ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذِر َحده ائُِغ َحده َمْوُدوٍد َعْن نَافٍِع  َشاِكٍر الصه

هََداِء َعلَى نَاقَتِِه َردههَا هََكَذا َوهََكَذا فَقِيَل لَهُ في   : قَالَ  َرأَْيُت اْبَن ُعَمَر إَِذا َذهََب إِلَى قُبُوِر الشُّ

ِ صلى َّللا عليه وسلم فِى هََذا الطهِريِق َعلَى نَاقَتِ   : َذلَِك فَقَالَ  ِه فَقُْلُت لََعله إِنِّى َرأَْيُت َرُسوَل َّللاه

   . ُخفِّى يَقَُع َعلَى ُخفِّهِ 

  ااِلْستَِخاَرةِ   : باب

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n103&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n103&p1#TOP


374 

 

ُ أَْخبََرنَا أَبُو َجْعفَرٍ   : أَْخبََرنَا أَبُو إِْسَحاقَ  ِد ْبِن إِْبَراِهيَم اإِلَماُم َرِحَمهُ َّللاه ُد   : إِْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمه ُمَحمه

ثَنَا اْبُن أَبِى اْلَمَواِل ْبُن َعلِىٍّ اْلَجْوَسقَانِىُّ َحده  ثَنَا قُتَْيبَةُ ْبُن َسِعيٍد َحده ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفيَاَن َحده

ِ قَالَ  ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه ِ صلى َّللا عليه وسلم   : َعْن ُمَحمه َكاَن َرُسوُل َّللاه

وَرةَ ِمَن اْلقُْرآِن يَقُولُ يَُعلُِّمنَا ااِلْستَِخاَرةَ في األُمُ  إَِذا هَمه أََحُدُكْم   : وِر ُكلِّهَا َكَما يَُعلُِّمنَا السُّ

اللههُمه إِنِّى أَْستَِخيُرَك بِِعْلِمَك َوْأَسْتْقِدُرَك   : بِاألَْمِر فَْليَْرَكْع َرْكَعتَْيِن ِمْن َغْيِر اْلفَِريَضِة ثُمه ْليَقُلِ 

َك ِمْن فَْضلَِك اْلَعِظيِم فَإِنهَك تَْقِدُر َوالَ أَْقِدُر َوتَْعلَُم َوالَ أَْعلَُم َوأَْنَت َعالهُم اْلُغيُوِب بِقُْدَرتَِك َوأَْسأَلُ 

اللههُمه إِْن ُكْنَت تَْعلَُم أَنه هََذا األَْمَر َخْيٌر لي في ِدينِى َوَمَعاِشى َوَعاقِبَِة أَْمِرى أَْو قَاَل في 

ْرهُ لي ثُمه بَاِرْك لي فِيِه َوإِْن ُكْنَت تَْعلَُم أَنه هََذا األَْمَر َشرٌّ َعاِجِل أَْمِرى َوآجِ  لِِه فَاقُْدْرهُ لي َويَسِّ

لي في ِدينِى َوَمَعاِشى َوَعاقِبَِة أَْمِرى أَْو قَاَل في َعاِجِل أَْمِرى َوآِجلِِه فَاْصِرفْهُ َعنِّى 

نِى بِهِ َواْصِرْفنِى َعْنهُ َواقُْدْر لي اْلَخْيَر حَ  ى َحاَجتَهُ   : قَالَ   . ْيُث َكاَن ثُمه َرضِّ    . َويَُسمِّ

ِحيِح َعْن قُتَْيبَةَ ْبِن َسِعيدٍ     . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

َعاِء إَِذا َسافَرَ   : باب   الدُّ

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو اْلفَْضِل ْبُن إِْبرَ  ثَنَا َحاِمُد أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َسلََمةَ َحده اِهيَم َحده

بِّىُّ َعْن َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن ِزيَاٍد َعْن َعاِصٍم األَْحَوِل  ْبُن ُعَمَر اْلبَْكَراِوىُّ َوأَْحَمُد ْبُن َعْبَدةَ الضه

ِ ْبِن َسْرِجَس قَالَ  اللههُمه أَْنَت   : لم إَِذا َسافََر قَالَ َكاَن النبي صلى َّللا عليه وس  : َعْن َعْبِد َّللاه

فَِر َواْلَخلِيفَةُ في األَْهِل اللههُمه اْصَحْبنَا في َسفَِرنَا َواْخلُْفنَا في أَْهلِنَا اللههُمه إِ  اِحُب في السه نِّى الصه

فَِر َوَكآبَِة الُمْنقَلَِب َوِمَن اْلَحْوِر بَعْ  َد اْلَكْوِن َوِمْن َدْعَوِة اْلَمْظلُوِميَن أَُعوُذ بَِك ِمْن َوْعثَاِء السه

   . َوِمْن ُسوِء الَمْنظَِر في األَْهِل َوالَمالِ 

ِحيِح َعْن َحاِمِد ْبِن ُعَمرَ  أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَ  فهاُر َحده ثَنَا أَبُو ْبُن ُعبَْيٍد الصه ٌد َحده ثَنَا ُمَسده نَا ِزيَاُد ْبُن الَْخلِيِل َوُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر قَاالَ َحده

ثَنَا ِسَماٌك َعْن ِعْكِرَمةَ َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ  ِ صلى َّللا عليه   : األَْحَوِص َحده َكاَن َرُسوُل َّللاه

فَِر   : يَقُْل ِزيَاٌد في َسفٍَر قَالَ  وسلم إَِذا أََراَد أَْن يَْخُرَج في َسفٍَر لَمْ  اِحُب في السه اللههُمه أَْنَت الصه

فَِر َواْلَكآبَِة في اْلُمْنقَلَِب اللههُ  ْبنَِة في السه مه َواْلَخلِيفَةُ في األَْهِل اللههُمه إِنِّى أَُعوُذ بَِك ِمَن الضُّ

فَ  ْن َعلَْينَا السه ُجوَع قَالَ   . رَ اْقبِْض لَنَا األَْرَض َوهَوِّ   . آيِبُوَن تَائِبُوَن لَِربِّنَا َحاِمُدونَ   : فَإَِذا أََراَد الرُّ

َوأَْخبََرنَا َعلِىٌّ أَْخبََرنَا أَْحَمُد   . تَْوبًا تَْوبًا لَِربِّنَا أَْوبًا الَ يُغاِدُر َعلَْينَا َحْوبًا  : فَإَِذا َدَخَل أَْهلَهُ قَالَ 

ثَنَا أَبُو األَْحَوِص َعْن َوأَْخبََرنَا َعلِىٌّ أَ  ٌد َحده ثَنَا ُمَسده ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن إِْسَحاَق َحده ْخبََرنَا أَْحَمُد َحده

   . ِسَماٍك فََذَكَرهُ بِإِْسنَاِدِه نَْحَو َحِديِث ُعْثَماَن ْبِن ُعَمرَ 

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو اْلقَاسِ  اِزىُّ   : مِ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه وفِىُّ الره ٍد الصُّ َجْعفَُر ْبُن أَْحَمَد ْبِن ُمَحمه

ثَنَا اْلُمَحاِربِىُّ  ثَنَا هَاُروُن ْبُن إِْسَحاَق اْلهَْمَدانِىُّ َحده ْحَمِن ْبُن أَبِى َحاتٍِم َحده ثَنَا َعْبُد الره  َعْن َحده

ِ   : ِرىِّ َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَالَ ُعَمَر ْبِن ُمَساِوٍر اْلِعْجلِىِّ َعِن اْلَحَسِن اْلبَصْ  لَْم يُِرْد َرُسوُل َّللاه
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اللههُمه بَِك اْنتََشْرُت َوإِلَْيَك   : صلى َّللا عليه وسلم َسفًَرا إاِله قَاَل ِحيَن يَْنهَُض ِمْن ُجلُوِسهِ 

ْهُت َوبَِك اْعتََصْمُت أَْنَت ثِقَتِى َوَرَجائِى اللههُمه اْكفِنِ  نِى َوَما الَ أَْهتَمُّ بِِه َوَما أَْنَت تََوجه ى َما أَهَمه

ْهتُ  ْهنِى إِلَى اْلَخْيِر َحْيثَُما تََوجه ْدنِى التهْقَوى َواْغفِْر لي َذْنبِى َوَوجِّ ثُمه   . أَْعلَُم بِِه ِمنِّى اللههُمه َزوِّ

امُ  ُ َكاَن يَقُولُ َوأَ   . بَِك اْنتََشْرتُ   : يَْخُرُج هََكَذا يَقُولُهُ اْلَعوه   : بُو ُسلَْيَماَن اْلَخطهابِىُّ َرِحَمهُ َّللاه

ِحيُح اْبتََسْرُت يَْعنِى اْبتََدْأُت َسفَِرى    . الصه

  اْليَْوِم الهِذى يُْستََحبُّ أَْن يَُكوَن ُخُروَجهُ فِيهِ   : باب

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َزَكِريها ْبُن  أَبِى إِْسَحاَق َوأَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن اْلِحيِرىُّ قَالُوا أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ِ ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم أَْخبََرنِى اْبُن َوْهٍب أَْخبَرَ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس أَْخبََرنَا ُمَحمه نِى َحده

ثَنِى َعبْ  ْحَمِن ْبُن َكْعِب ْبِن َمالٍِك َعْن أَبِيِه أَنههُ َكاَن يُونُُس ْبُن يَِزيَد َعِن اْبِن ِشهَاٍب قَاَل َحده ُد الره

ِ صلى َّللا عليه وسلم يَْخُرُج في َسفٍَر لِِجهَاٍد َوَغْيِرِه إاِله يَْوَم   : يَقُولُ  قَلهَما َكاَن َرُسوُل َّللاه

ِحيِح في َحِديِث تَْوبَِة َكْعِب ْبِن مَ   . اْلَخِميسِ  َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن ْبُن   . الِكٍ أَْخَرَجاهُ في الصه

ينََوِرىُّ  ثَنَا الدِّ ثَنَا َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر   : َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد َحده ِ َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ِ ْبُن اْلُمبَاَرِك َعْن يُونَُس ْبِن يَِزيَد عَ  ثَنَا َعْبُد َّللاه ْحَمِن ْبِن َكْعِب ْبِن َحده ْهِرىِّ َعْن َعْبِد الره ِن الزُّ

ِ صلى َّللا عليه وسلم يَْخُرُج في َسفٍَر إاِله   : َمالٍِك َعْن َكْعِب ْبِن َمالٍِك قَالَ  قَلهَما َكاَن َرُسوُل َّللاه

   . يَْوَم اْلَخِميسِ 

ِحيِح َعْن أَْحَمَد ْبِن ُمحَ  ٍد َعِن اْبِن اْلُمبَاَركِ َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه    . مه

  َما يَقُوُل إَِذا َخَرَج ِمْن بَْيتِهِ   : باب

يِل أَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق أَْخبََرنَا َعْبُد اْلبَاقِى ْبُن قَانٍِع أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن اْلَخلِ 

ثَنَا أَبُو َغسهانَ  اِزىُّ َحده ْعبِىِّ ُمحَ   : الره ثَنَا َجِريٌر َعْن َمْنُصوٍر َوَعطَاٍء َعِن الشه ُد ْبُن َعْمٍرو َحده مه

ِ صلى َّللا عليه وسلم إَِذا َخَرَج ِمْن بَْيتِِه يَقُولُ   : َعْن أُمِّ َسلََمةَ قَالَتْ  ِ   : َكاَن َرُسوُل َّللاه بِاْسِم َّللاه

أَْخبََرنَا أَبُو   . أَِضله أَْو أَْظلَِم أَْو أُْظلََم أَْو أَْجهََل أَْو يُْجهََل َعلَىه  اللههُمه إِنِّى أَُعوُذ بَِك أَْن أَِزله أَوْ 

ثَنَا إِْبَراِهيُم اْلَحْربِىُّ َحده   : نَْصرٍ  فهاُء َحده ثَنَا ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن قَتَاَدةَ أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الره

ِ ْبِن أَبِى طَْلَحةَ َعْن أَنَِس َسِعيُد ْبُن يَْحيَى  ثَنَا اْبُن ُجَرْيٍج َعْن إِْسَحاَق ْبِن َعْبِد َّللاه ثَنَا أَبِى َحده َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم ِ الَ  )   : ْبِن َمالٍِك قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه ْلُت َعلَى َّللاه ِ تََوكه َمْن قَاَل بِاْسِم َّللاه

ةَ إِ  ِ يُقَاُل ُوقِيَت َوُكفِيتَ َحْوَل َوالَ قُوه    . اله بِاّلِله

ٍد َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َوَزاَد فِيِه إَِذا َخَرَج ِمْن بَْيتِهِ  اُج ْبُن ُمَحمه    . َوَرَواهُ َحجه

  التهْوِديعِ   : باب
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دٍ  ُد ْبُن   : ْخبََرنَا أَبُو َجْعفَرٍ َجنَاُح ْبُن نَِذيِر ْبِن َجنَاٍح اْلقَاِضى بِاْلُكوفَِة أَ   : أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه ُمَحمه

ثَنَا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ُعَمَر عَ  ْن يَْحيَى َعلِىِّ ْبِن ُدَحْيٍم أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن َحاِزٍم أَْخبََرنَا أَبُو نَُعْيٍم َحده

  : َر إِلَى َحاَجٍة فَأََخَذ بِيَِدى َوقَالَ أَْرَسلَنِى اْبُن ُعمَ   : ْبِن إِْسَماِعيَل ْبِن َجِريٍر َعْن قََزَعةَ قَالَ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم َوأَْرَسلَنِى إِلَى َحاَجٍة فَقَالَ  َعنِى َرُسوُل َّللاه ْعَك َكَما َوده َ   : أَُودِّ أَْستَْوِدُع َّللاه

   . َدْينََك َوأََمانَتََك َوَخَواتِيَم َعَملِكَ 

ِ اْلحَ  ثَنَا إِْسَحاُق أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ْحَمِن ْبُن َحْمَداَن اْلَجالهُب بِهََمَذاَن َحده افِظُ أَْخبََرنَا َعْبُد الره

ثَنَا َحْنظَلَةُ ْبُن أَبِى ُسْفيَاَن أَنههُ َسِمَع الْ  ثَنَا إِْسَحاُق ْبُن ُسلَْيَماَن َحده اُز َحده قَاِسَم ْبَن ْبُن أَْحَمَد اْلَخزه

ٍد يَقُولُ  ِ   : ُكْنُت ِعْنَد اْبِن ُعَمَر فََجاَءهُ َرُجٌل فَقَالَ   : ُمَحمه اْنتَِظْر َحتهى   : أََرْدُت َسفًَرا فَقَاَل َعْبُد َّللاه

ُعنَا ِ صلى َّللا عليه وسلم يَُودِّ َعَك َكَما َكاَن َرُسوُل َّللاه َ َدْينََك َوأََمانَتََك   : أَُودِّ أَْستَْوِدُع َّللاه

ثَنَا   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ   . َوَخَواتِيَم َعَملِكَ  أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن َوأَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق قَاالَ َحده

ُد ْبُن َعْبِد اْلَحَكِم أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى أَُساَمةُ   : أَبُو اْلَعبهاسِ  ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا ُمَحمه ُمَحمه

ِ صلى َّللا عليه وسلمْبُن زَ  أَنه  )   : ْيٍد اللهْيثِىُّ َعْن َسِعيٍد اْلَمْقبُِرىِّ َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ َعْن َرُسوِل َّللاه

 ِ َرُجالً َجاَء إِلَى النبي صلى َّللا عليه وسلم َوهَُو يُِريُد َسفًَرا فََسلهَم َعلَْيِه فَقَاَل َرُسوُل َّللاه

ِ َوالتهْكبِيِر َعلَى ُكلِّ َشَرفٍ  )   : صلى َّللا عليه وسلم ُجُل   . أُوِصيَك بِتَْقَوى َّللاه َحتهى إَِذا أَْدبََر الره

فَرَ   : قَالَ  ْن َعلَْيِه السه أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا   . اللههُمه اْزِو لَهُ األَْرَض َوهَوِّ

ثَنَا ُسلَْيَماُن ْبُن أَْحَمَد  ِد ْبِن َسِعيِد ْبِن أَبِى َمْريََم َحده ِ ْبُن ُمَحمه ثَنَا َعْبُد َّللاه ْبِن أَيُّوَب الطهبََرانِىُّ َحده

ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن َعاِصِم ْبنِ  ثَنَا قَبِيَصةُ قَاالَ َحده قِّىُّ َحده ثَنَا َحْفُص ْبُن ُعَمَر الره  ُعبَْيِد اْلفِْريَابِىُّ َوَحده

 ِ أَنه ُعَمَر اْستَأَْذَن النبي صلى َّللا عليه وسلم فِى اْلُعْمَرِة فَقَاَل النبي   :  َعْن َسالٍِم َعْن أَبِيهِ َّللاه

ثَنَا َعْبُد   . أَْشِرْكنَا في َصالِِح ُدَعائَِك َوالَ تَْنَسنَا )   : صلى َّللا عليه وسلم ِ ْبُن َحده ثَنَا َعْبُد َّللاه َحده

ِ ْبُن يُوسُ  دٍ َّللاه ُد ْبُن   : َف أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه ثَنَا ُمَحمه ْهِرىُّ الْقَاِضى َحده ْحَمِن ْبُن يَْحيَى الزُّ َعْبُد الره

ثَنَا ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرٍب ح َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن ْبُن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمدُ  ائُِغ َحده  إِْسَماِعيَل الصه

اُج ْبُن ْبُن ُعبَْيٍد  ثَنَا ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرٍب َوَعْمُرو ْبُن َمْرُزوٍق َوَحجه ِ َحده ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد َّللاه َحده

ِ َعْن َسالٍِم َعْن أَبِيِه َعْن ُعَمَر رضي  ِمْنهَاٍل قَالُوا أَْخبََرنَا ُشْعبَةُ أَْخبََرنَا َعاِصُم ْبُن ُعبَْيِد َّللاه

الَ تَْنَسنَا يَا أَِخى   : نههُ اْستَأَْذَن النبي صلى َّللا عليه وسلم فِى ُعْمَرٍة فَأَِذَن لَهُ َوقَالَ أَ   : َّللا عنه

ْنيَا  . ِمْن ُدَعائِكَ  نِى أَنه لي بِهَا الدُّ قَاَل ُشْعبَةُ فَلَقِيُت َعاِصًما بَْعُد   . قَاَل فَقَاَل لي َكلَِمةً َما يَُسرُّ

َوفِى ِرَوايَِة اْبِن يُوُسَف قَاَل في   . أَْشِرْكنَا يَا أَُخىه في ُدَعائِكَ   : ثَنِيِه َوقَاَل فِيهِ بِاْلَمِدينَِة فََحده 

ُث َعْن أَبِيِه َعْن ُعَمَر َوقَاَل في َمْتنِِه فَقَاَل لي َكلَِمةً مَ  ِ يَُحدِّ ا إِْسنَاِدِه َسِمْعُت َسالَِم ْبَن َعْبِد َّللاه

لِِه َوأَُخىه في آِخِرِه ِمْن ِجهَتِهِ أُِحبُّ أَنه لي بِهَا  ْنيَا َوإِْثبَاُت أَُخىه في أَوه    . الدُّ

  َما يَقُوُل إَِذا َرِكبَ   : باب

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن َوأَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق قَالُوا َحده  ثَنَا أَبُو أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ِ ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب   : اْلَعبهاسِ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا ُمَحمه ُمَحمه

بَْيِر أَْخبََرهُ ح َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْينِ  ِد ْبِن   : أَْخبََرنِى اْبُن ُجَرْيٍج أَنه أَبَا الزُّ ِ َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه َعْبِد َّللاه
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اُج   : ْبِن بِْشَراَن أَْخبََرنَا أَبُو َجْعفَرٍ  ثَنَا َحجه ثَنَا أَْحَمُد ْبُن اْلَولِيِد َحده اُز َحده زه ُد ْبُن َعْمٍرو الره ُمَحمه

بَْيِر أَنه َعلِي ًا األَْزِدىه أَْخبَ  ٍد قَاَل قَاَل اْبُن ُجَرْيٍج أَْخبََرنِى أَبُو الزُّ َرهُ أَنه اْبَن ُعَمَر ْبُن ُمَحمه

أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم َكاَن إَِذا اْستََوى َعلَى بَِعيِرِه َخاِرًجا إِلَى َسفٍَر َكبهَر ثاَلَثًا   : َعلهَمهُ 

َر لَنَا هََذا َوَما ُكنها لَهُ ُمْقِرنِيَن َوإِنها إِلَى َربِّنَا لَ  )   : ثُمه قَالَ  اللههُمه نَْسأَلَُك   ( ُمْنقَلِبُونَ ُسْبَحاَن الهِذى َسخه

ْن َعلَْينَا َسفََرنَا َواْطوِ   في َسفَِرنَا هََذا اْلبِره َوالتهْقَوى َوِمَن اْلَعَمِل َما تُِحبُّ َوتَْرَضى اللههُمه هَوِّ

فَِر َواْلَخلِيفَةُ في األَْهِل الله  اِحُب في السه هُمه إِنها نَُعوُذ بَِك ِمْن َوْعثَاِء َعنها بُْعَدهُ اللههُمه أَْنَت الصه

فَِر َوَكآبَِة الُمْنقَلَِب َوُسوِء الَمْنَظِر في األَْهِل َواْلَمالِ    : قَاَل َوإَِذا َرَجَع قَالَهُنه َوَزاَد فِيِهنه   . السه

اٍج َوفِى ِرَوايَِة   . آيِبُوَن تَائِبُوَن لَِربِّنَا َحاِمُدونَ  اللههُمه إِنها نَْسأَلَُك في   : اْبِن َوْهبٍ لَْفظُ َحِديِث َحجه

فَِر َوَكآبَِة الَمْنظَِر   : َوقَالَ   . تُِحبُّ   : َولَْم يَقُلْ   . َمِسيِرنَا هََذا اللههُمه إِنِّى أَُعوُذ بَِك ِمْن َوْعثَاِء السه

   . اْلبَاقِى ِمْثلُهُ وَ   . َعابُِدوَن لَِربِّنَا َحاِمُدونَ   : َوَزادَ   . َوُسوِء الُمْنقَلَبِ 

اجٍ  ِ َعْن َحجه
ِحيِح َعْن هَاُروَن ْبِن َعْبِد َّللاه ِد أَْخبََرنَا   . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ثَنَا أَ  فهاُر َحده ٍد الصه ِد ْبِن بِْشَراَن أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمه ْحَمُد ْبُن َمْنُصوٍر َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

اِق أَْخبََرنَا َمْعَمٌر َعْن أَبِى إِْسَحاَق قَاَل أَْخبََرنِى َعلِىُّ ْبُن َربِيَعةَ  زه ثَنَا َعْبُد الره أَنههُ َشِهَد   : َحده

َكاِب قَالَ  ا َوَضَع ِرْجلَهُ في الرِّ ِ فَلَ   : َعلِي ًا رضي َّللا عنه ِحيَن َرِكَب فَلَمه ا اْستََوى بِاْسِم َّللاه مه

ِ ثُمه قَاَل   : قَالَ  َر لَنَا هََذا َوَما ُكنها لَهُ ُمْقِرنِيَن َوإِنها إِلَى َربِّنَا  ) اْلَحْمُد ّلِِله ُسْبَحاَن الهِذى َسخه

نَْفِسى فَاْغفِْر لي إِنههُ الَ  الَ إِلَهَ إاِله أَْنَت ظَلَْمتُ   : ثُمه َحِمَد ثاَلَثًا َوَكبهَر ثاَلَثًا ثُمه قَالَ   ( لَُمْنقَلِبُونَ 

نُوَب إاِله أَْنتَ  َرأَْيُت َرُسوَل   : قَالَ   ؟ َما يُْضِحُكَك يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِينَ   : ثُمه َضِحَك فَقِيلَ   . يَْغفُِر الذُّ

ِ صلى َّللا عليه وسلم فََعَل ِمْثَل َما فََعْلُت َوقَاَل ِمْثَل َما قُْلُت ثُمه َضحِ  َما يُْضِحُكَك   : َك فَقُْلنَاَّللاه

ِ قَالَ  اْلَعْبُد أَْو قَاَل َعِجْبُت لِْلَعْبِد إَِذا قَاَل الَ إِلَهَ إاِله أَْنَت ظَلَْمُت نَْفِسى فَاْغفِْر لي إِنههُ   : يَا نَبِىه َّللاه

نُوَب إِ  نُوَب إاِله أَْنَت يَْعلَُم أَنههُ الَ يَْغفُِر الذُّ    . اله هُوَ الَ يَْغفُِر الذُّ

ثَنَا َعْبُد الره  ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصوٍر َحده فهاُر َحده اِق َوأَْخبََرنَا اْبُن بِْشَراَن أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل الصه زه

ثَنَا َمْعَمٌر َعْن َمْنُصوٍر َعْن ُمَجاِهٍد َعْن أَبِى َمْعَمٍر َعِن اْبِن َمْسُعوٍد قَالَ  ُجُل إَِذا َركِ   : َحده َب الره

ِ َرِدفَهُ الشهيْطَاُن فَقَاَل لَهُ  ابهةَ فَلَْم يَْذُكِر اْسَم َّللاه    . َمْوقُوفٌ   . تََغنه فَإَِن لَْم يُْحِسْن قَاَل لَهُ تََمنه   : الده

ِد ْبِن ُعْقبَةَ الشه  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه ثَنَا إِْبَراِهيُم أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ْيبَانِىُّ بِاْلُكوفَِة َحده

ُد ْبُن إِْسَحاَق َعْن ُمَحمه  ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن ُعبَْيٍد الطهنَافِِسىُّ َحده ثَنَا ُمَحمه ْهِرىُّ َحده ِد ْبِن ْبُن إِْسَحاَق الزُّ

ِ   : أَبِى الٍَس اْلُخَزاِعىِّ قَالَ  إِْبَراِهيَم التهْيِمىِّ َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَحَكِم ْبِن ثَْوبَاَن َعنْ  َحَملَنَا َرُسوُل َّللاه

َدقَِة ِضَعاٍف لِْلَحجِّ فَقُْلنَا ِ َما نََرى   : صلى َّللا عليه وسلم َعلَى إِبٍِل ِمْن إِبِِل الصه يَا َرُسوَل َّللاه

ِ إَِذا َرِكْبتُُموهَا  َما ِمْن بَِعيٍر إاِله َعلَى ِذْرَوتِهِ   : فَقَالَ   ؟ أَْن تَْحِملَنَا هَِذهِ  َشْيطَاٌن فَاْذُكُروا اْسَم َّللاه

 ُ    . َكَما أََمَرُكْم ثُمه اْمتَِهنُوهَا ألَْنفُِسُكْم فَإِنهَما يَْحِمُل َّللاه

  َما يَقُوُل إَِذا َرأَى قَْريَةً يُِريُد ُدُخولَهَا  : باب
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ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو بَ  يَْحيَى ْبُن إِْبَراِهيَم قَالُوا   : أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن َوأَبُو َزَكِريها  : ْكرٍ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم أَْخبََرنَا اْبُن   : َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا ُمَحمه ُمَحمه

  : ُن َمْيَسَرةَ َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقبَةَ َعْن َعطَاِء ْبِن أَبِى َمْرَواَن َعْن أَبِيهِ َوْهٍب أَْخبََرنِى َحْفُص بْ 

ثَهُ أَنه النبي صلى َّللا عليه  ثَهُ أَنه ُصهَْيبًا َصاِحَب النبي صلى َّللا عليه وسلم َحده أَنه َكْعبًا َحده

ْبِع َوَما أَْظلَْلَن   : يَن يََراهَاوسلم لَْم يََر قَْريَةً يُِريُد ُدُخولَهَا إاِله قَاَل حِ  َمَواِت السه اللههُمه َربه السه

يَاِح َوَما َذَرْيَن فَإِنه  يَاِطيِن َوَما أَْضلَْلَن َوَربه الرِّ ْبِع َوَما أَْقلَْلَن َوَربه الشه ا َوَربه األََرِضيِن السه

هَا َوَشرِّ أَْهلِهَا َوَشرِّ َما فِيهَانَْسأَلَُك َخْيَر هَِذِه اْلقَْريَِة َوَخْيَر أَْهلِهَ  ِذْكُر   . ا َونَُعوُذ بَِك ِمْن َشرِّ

ِ اْلَحافِِظ َوهَُو فِيهِ   فَقَْد أَبِيِه َسقَطَ ِمْن ِرَوايَِة أَبِى َزَكِريها َوأَبِى بَْكٍر َوهَُو في ِرَوايَِة أَبِى َعْبِد َّللاه

   . ٍب َكَذلِكَ َرَواهُ اْبُن أَبِى أَُوْيٍس َعِن اْبِن َوهْ 

نَاِد َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقبَةَ َعْن َعطَاِء ْبِن أَبِى  َوقَاَل َسْعُد ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد َعِن اْبِن أَبِى الزِّ

ْحَمِن ْبِن ُمِغيٍث َعْن َكْعٍب َعْن ُصهَْيبٍ     . َمْرَواَن َعْن أَبِيِه َعْن َعْبِد الره

ِه قَالَ َوُرِوَى َذلَِك ِمْن َوْجٍه َضِعي َخَرْجنَا َمَع   : ٍف َعْن أَبِى َمْرَواَن األَْسلَِمىِّ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ

   . النبي صلى َّللا عليه وسلم إِلَى َخيْبََر فََذَكَر نَْحَوهُ 

فَرِ   : باب   َما يَقُوُل إَِذا َجنه َعلَْيِه اللهْيُل َوهَُو في السه

دٍ  كهِرىُّ بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن َعبْ   : أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه ِ ْبُن يَْحيَى ْبِن َعْبِد اْلَجبهاِر السُّ ُد َّللاه

ثَنَا َصْفَوا ثَنَا أَبُو اْلُمِغيَرِة َحده ِ التهْرقُفِىُّ َحده ثَنَا َعبهاُس ْبُن َعْبِد َّللاه فهاُر َحده ٍد الصه ثَنَا ُمَحمه ُن َحده

ِ ْبِن ُعَمَر ْبِن  ُشَرْيُح ْبنُ  ُث َعْن َعْبِد َّللاه بَْيَر ْبَن اْلَولِيِد يَُحدِّ ُعبَْيٍد اْلَحْضَرِمىُّ أَنههُ َسِمَع الزُّ

ِ صلى َّللا عليه وسلم إَِذا َغَزا أَْو َسافََر فَأَْدَرَكهُ   : اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه قَالَ  َكاَن َرُسوُل َّللاه

ِك َوَشرِّ َما فِيِك َوَشرِّ َما ُخلَِق فِيِك يَا أَرْ   : اللهْيُل قَالَ  ِ ِمْن َشرِّ ُ أَُعوُذ بِاّلِله ُض َربِّى َوَربُِّك َّللاه

ِ ِمْن َشرِّ ُكلِّ أََسٍد َوأَْسَوَد َوَحيهٍة َوَعْقَرٍب َوِمْن َساِكِن اْلبَلَدِ  َوِمْن  َوَشرِّ َما َدبه َعلَْيِك أَُعوُذ بِاّلِله

   . لَدَ َشرِّ َوالٍِد َوَما وَ 

  َما يَقُوُل إَِذا نََزَل َمْنِزالً   : باب

ثَنَا اْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  فهاُر َحده َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

ثَنَا اللهْيُث  ثَنَا يَْحيَى هَُو اْبُن بَُكْيٍر َحده َعِن اْبِن أَبِى َحبِيٍب َعِن اْلَحاِرِث ْبِن يَْعقُوَب ِمْلَحاَن َحده

ثَهُ أَنههُ َسِمع بُْسَر ْبَن َسِعيٍد أَنههُ َسِمَع َسْعَد ْبَن أَبِى َوقهاٍص رضي ِ َحده  أَنه يَْعقُوَب ْبَن َعْبِد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه َّللا عنه يَقُوُل َسِمْعُت َخْولَةَ بِْنَت َحِكيٍم األَْسلَِميهةَ تَقُوُل  َسِمْعُت َرُسوَل َّللاه

هُ   : وسلم يَقُولُ  اِت ِمْن َشرِّ َما َخلََق لَْم يَُضرُّ ِ التهامه َمْن نََزَل َمْنِزالً ثُمه قَاَل أَُعوُذ بَِكلَِماِت َّللاه

   . َشْىٌء َحتهى يَْرتَِحَل ِمْن َمْنِزلِِه َذلِكَ 
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ِحيِح َعْن قُ  ْمِح َعِن اللهْيِث ْبِن َسْعدٍ َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه ِ   . تَْيبَةَ َواْبِن الرُّ   : َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ِد ْبِن سُ  قَاُق اْبُن اْلبَيَاِض بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن أَبِى طَاِهٍر الده لَْيَماَن ُمَحمه

ثَنَا أَ  ثَنَا ُعْثَماُن ْبُن َسْعٍد َعْن أَنٍَس قَالَ اْلِخَرقِىُّ َحده ثَنَا يَْحيَى ْبُن َكثِيٍر َحده َكاَن   : بُو قاِلَبَةَ َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم إَِذا نََزَل َمْنِزالً لَْم يَْرتَِحْل َحتهى يَُصلَِّى فِيِه َرْكَعتَْينِ     . َرُسوُل َّللاه

  ًماَما يَقُوُل إَِذا َخاَف قَوْ   : باب

ثَنَا أَبُ  ثَنَا يُونُُس ْبُن َحبِيٍب َحده ِ ْبُن َجْعفٍَر َحده و َداُوَد أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن فُوَرَك أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه

ثَنَا َعبه  فهاُر َحده اُس األَْسفَاِطىُّ ح َوأَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

ثَنَا ِعْمَراُن َعْن قَتَاَدةَ َعْن أَبِى بُْرَدةَ َعْن أَبِى ُموَسى ثَنَا َعْمُرو ْبُن َمْرُزوٍق قَاالَ َحده أَنه   : َحده

ُذ اللههُمه إِنِّى أَْجَعلَُك في نُُحوِرِهْم َوأَُعو  : النبي صلى َّللا عليه وسلم َكاَن إَِذا َخاَف قَْوًما قَالَ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم   : َوفِى ِرَوايَِة أَبِى َداُوَد َعْن أَبِيِه قَالَ   . بَِك ِمْن ُشُروِرِهمْ  َكاَن َرُسوُل َّللاه

ٍد اْلُمْقِرُئ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن   : َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . إَِذا َدَعا َعلَى قَْوٍم فََذَكَرهُ  َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه

ثَنَا ُمَعاُذ ْبُن ِهَشامُ  ُد ْبُن أَبِى بَْكٍر َحده ثَنَا ُمَحمه ثَنَا يُوُسُف ْبُن يَْعقُوَب َحده ِد ْبِن إِْسَحاَق َحده ٍم َحمه

ثَهُ  ِ ْبِن قَْيٍس أَنه أَبَاهُ َحده ثَنِى أَبِى َعْن قَتَاَدةَ َعْن أَبِى بُْرَدةَ ْبِن َعْبِد َّللاه َّللا أَنه النبي صلى   : َحده

   . اللههُمه إِنها نَْجَعلَُك في نُُحوِرِهْم َونَُعوُذ بَِك ِمْن ُشُروِرِهمْ   : عليه وسلم َكاَن إَِذا َخاَف قَْوًما قَالَ 

  َكَراِهيَِة تَْعلِيِق األَْجَراِس َوتَْقلِيِد األَْوتَارِ   : باب

ثَنَا أَبُ  ِ اْلَحافِظُ َحده بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن   : و اْلَعبهاسِ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا الره ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ِ اْلحَ  ثَنِى اْلَعالَُء ح وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه افِظُ أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى ُسلَْيَماُن ْبُن باِلٍَل َحده

ْيبَانِ  ِ الشه ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن َجْعفٍَر أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنِى قُتَْيبَةُ ْبُن َسِعيٍد َحده ثَنِى أَبِى َحده ىُّ َحده

ثَنَا اْلَعالَُء َعْن أَبِيِه َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  اْلَجَرُس َمَزاِميُر   : َحده

يَاِطينِ   : َوفِى ِرَوايَِة ُسلَْيَمانَ   . الشهْيطَانِ     . ِمْزَماُر الشه

ِحيِح َعْن قُتَْيبَةَ ْبِن َسِعيٍد َوَغْيِرهِ     . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َسلََمةَ أَ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو اْلفَْضِل ْبُن إِْبَراِهيَم َحده ْخبََرنَا أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

إِْبَراِهيَم أَْخبََرنَا َجِريٌر َعْن ُسهَْيِل ْبِن أَبِى َصالٍِح َعْن أَبِيِه َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ َعْن  إِْسَحاُق ْبنُ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ     . الَ تَْصَحُب اْلَمالَئَِكةُ ُرْفقَةً فِيهَا َجَرٌس أَْو َكْلبٌ   : َرُسوِل َّللاه

ِحيِح َعْن زُ  هَيِْر ْبِن َحْرٍب َعْن َجِريٍر َوُرِوَى في اْلَجَرِس َعْن أُمِّ َحبِيبَةَ َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

   . رضي َّللا عنها َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم 
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ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُعثْ   َمانَ أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن اْلِمْصِرىُّ َحده

ثَنَا بَْكُر ْبُن ُمَضَر َعْن َجْعفََر ْبِن َربِيَعةَ َعْن  ثَنَا أَبِى َوإِْسَحاُق ْبُن بَْكٍر قَاالَ َحده ْبِن َصالٍِح َحده

اِح َمْولَى أُمِّ َحبِيبَةَ َعْن أُمِّ  ِ ْبِن ُعَمَر َعْن أَبِى اْلَجره ِعَراِك ْبِن َمالٍِك َعْن َسالِِم ْبِن َعْبِد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم يَقُولُ َحبِيبَ    : ةَ َزْوِج النبي صلى َّللا عليه وسلم قَالَْت َسِمْعُت َرُسوَل َّللاه

ْفقَةَ الهتِى فِيهَا اْلَجَرسُ     . الَ تَْصَحُب اْلَمالَئَِكةُ الرُّ

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن إِْسحَ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاه اَق أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن قُتَْيبَةَ أَْخبََرنَا ُمَحمه

ِ ْبِن أَبِى بَْكٍر َعْن َعبهاِد ْبِن تَِميمٍ  ثَنَا يَْحيَى ْبُن يَْحيَى قَاَل قََرْأُت َعلَى َمالٍِك َعْن َعْبِد َّللاه أَنه  َحده

ِ   : أَبَا بَِشيٍر األَْنَصاِرىه أَْخبََرهُ  صلى َّللا عليه وسلم فِى بَْعِض أَْسفَاِرِه أَنههُ َكاَن َمَع َرُسوِل َّللاه

ِ ْبُن أَبِى بَْكٍر َحِسْبُت أَنههُ قَاَل  ِ صلى َّللا عليه وسلم َرُسوالً قَاَل َعْبُد َّللاه قَاَل فَأَْرَسَل َرُسوُل َّللاه

  : الََدةٌ إاِله قُِطَعْت قَاَل َمالِكٌ َوالنهاُس في َمبِيتِِهْم الَ يَْبقَيَنه في َرقَبَِة بِِعيٍر قاِلََدةٌ ِمْن َوتٍَر أَْو قِ 

   . أَُرى َذلَِك ِمَن اْلَعْينِ 

ِ ْبِن يُوُسَف َعْن َمالٍِك وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن يَْحيَى ْبِن  ِحيِح َعْن َعْبِد َّللاه َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

   . يَْحيَى

  النهْهِى َعْن ُرُكوِب اْلَجالهلَةِ   : باب

ثَنَ أَْخبَ  ٌد َحده ثَنَا ُمَسده ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ُد ْبُن بَْكٍر َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه ا َعْبُد َرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ

   . نُِهَى َعْن ُرُكوِب اْلَجالهلَةِ   : اْلَواِرِث َعْن أَيُّوَب َعْن نَافٍِع َعِن ابِْن ُعَمَر قَالَ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم َوَرَواهُ َعْمُرو     . ْبُن أَبِى قَْيٍس َعْن أَيُّوَب فَقَاَل نَهَى َرُسوُل َّللاه

َغانِىُّ  ٌد هَُو الصه ثَنَا ُمَحمه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس هَُو األََصمُّ َحده ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه  َحده

اُد بْ  ثَنَا َحمه ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا َجْعفَُر ْبُن َعفهاُن َحده ثَنَا قَتَاَدةُ َعْن ح وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُن َسلََمةَ َحده

ثَنَا ثَنَا األَْسَوُد ْبُن َعاِمٍر َحده ثَنَا اْلَحاِرُث ْبُن أَبِى أَُساَمةَ َحده ِد ْبِن نَُصْيٍر اْلُخْلِدىُّ َحده اُد  ُمَحمه َحمه

ِ صلى َّللا عليه وسلم نَهَى   : ةَ َعْن قَتَاَدةَ َعْن ِعْكِرَمةَ َعِن اْبِن َعبهاسٍ ْبُن َسلَمَ  أَنه َرُسوَل َّللاه

قَاِء َوَعْن ُرُكوِب اْلَجالهلَِة َوَعِن اْلُمَجثهَمةِ  ْرِب ِمْن في السِّ    . َعِن الشُّ

ِه َمْرفُوًعا َوُرِوَى في َذلَِك َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعنْ     . َجدِّ

  النهْهِى َعْن لََعِن اْلبَِهيَمةِ   : باب
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ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا الره ُمَحمه

افِِعىُّ أَْخبََرنَا َعْبُد ا ثَنَا أَبُو اْلفَْضِل ْبُن أَْخبََرنَا الشه ِ َحده ْلَوههاِب الثهقَفِىُّ ح َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا إِْسَحاُق ْبُن إِْبَراِهيَم أَْخبََرنَا َعْبُد الَْوههاِب ْبُن َعبْ  ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َسلََمةَ َحده ِد اْلَمِجيِد إِْبَراِهيَم َحده

ثَنَا بَْينََما   : أَيُّوُب َعْن أَبِى قاِلَبَةَ َعْن أَبِى اْلُمهَلهِب َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن قَالَ  الثهقَفِىُّ َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم فِى َسفٍَر َواْمَرأَةٌ ِمَن األَْنَصاِر َعلَى نَاقٍَة لَهَا فََضِجَرْت  َرُسوُل َّللاه

ِ صلى َّللا  وهَا فَإِنههَا َمْلُعونَةٌ  )   : عليه وسلمفَلََعنَْتهَا فَقَاَل َرُسوُل َّللاه قَاَل فََكاَن   . َخلُوا َعْنهَا َوَعرُّ

   . الَ يَأِْويهَا أََحدٌ 

ِحيِح َعِن اْبِن أَبِى ُعَمَر َعْن َعْبِد اْلَوههابِ     . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

اُد ْبُن َزْيٍد َعْن أَيُّوَب قَاَل في اْلَحِديثِ  فََوَضُعوا َعْنهَا   . َضُعوا َعْنهَا فَإِنههَا َمْلُعونَةٌ   : َوَرَواهُ َحمه

   . َكأَنِّى أَْنظُُر إِلَْيهَا نَاقَةٌ َوْرقَاءُ   : قَاَل ِعْمَرانُ 

ِ ْبِن بِْشَراَن أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبن ُمحَ   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْينِ  ِد ْبِن َعْبِد َّللاه ٍد َعلِىُّ ْبُن ُمَحمه مه

ثَنَا يَِزيُد ْبُن هَاُروَن أَْخبََرنَا ُسلَْيَمانُ  ُد ْبُن َعْبِد اْلَملِِك اْلَواِسِطىُّ َحده ثَنَا ُمَحمه فهاُر َحده التهْيِمىُّ  الصه

ٍر َعلَْيهَا بَْعُض بَْينََما َجاِريَةٌ َعلَى َراِحلٍَة أَْو بَِعي  : َعْن أَبِى ُعْثَماَن َعْن أَبِى بَْرَزةَ األَْسلَِمىِّ قَالَ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم فَأَْبَصَرْتهُ  َمتَاِع اْلقَْوِم بَْيَن َجبَلَْيِن فَتََضايََق بِهَا اْلَجبَُل فَأَتَى َرُسوُل َّللاه

ْن مَ  )   : َحْل اللههُمه اْلَعْنهُ َحْل اللههُمه اْلَعْنهُ فَقَاَل النبي صلى َّللا عليه وسلم  : فََجَعلَْت تَقُولُ 

أَْو َكَما قَاَل   . َصاِحُب اْلَجاِريَِة َمْن َصاِحُب اْلَجاِريَِة الَ تَُصاِحبُنَا َراِحلَةٌ أَْو بَِعيٌر َعلَْيهَا لَْعنَةٌ 

ِحيِح ِمْن أَْوُجٍه َعِن التهْيِمىِّ     . أَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم في الصه

ْرِب في اْلَوْجهِ   : باب   النهْهِى َعِن الضه

ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن اْلَحاِرِث أَْخبََرنَ  اُز َحده ا أَبُو طَاِهٍر اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا أَبُو َحاِمِد ْبُن باِلٍَل اْلبَزه

ٍد األَْعَوُر اْلَمِصيِصىُّ قَاَل قَاَل اْبُن ُجَرْيٍج أَْخبََرنِى أَبُو  اُج ْبُن ُمَحمه ثَنَا َحجه اْلبَْغَداِدىُّ َحده

بَْيِر أَنه  ِ يَقُولُ الزُّ ِ صلى َّللا عليه وسلم َعِن اْلَوْسِم   : هُ َسِمَع َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاه نَهَى َرُسوُل َّللاه

ْرِب في اْلَوْجهِ     . في اْلَوْجِه َوالضه

اجٍ  اِل َعْن َحجه ِحيِح َعْن هَاُروَن اْلَحمه    . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ابهِة لَِغْيِر َحاَجٍة َوتَْرِك النُُّزوَل َعْنهَا لِْلَحاَجةِ َكَراِهيَِة َدَواِم اْلوُ   : باب   قُوِف َعلَى الده

ثَنَا َعْبُد اْلوَ  ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ُد ْبُن بَْكٍر َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه ههاِب ْبُن أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ

ثَنَا اْبُن َعيهاٍش عَ  ْيبَانِىِّ َعْن أَبِى َمْريََم َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ نَْجَدةَ َحده ْن يَْحيَى ْبِن أَبِى َعْمٍرو السه
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َ َعزه َوَجله   : َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  إِيهاَى أَْن تَتهِخُذوا ظُهُوَر َدَوابُِّكْم َمنَابَِر فَإِنه َّللاه

َرهَا لَُكْم لِتُبَلَِّغُكمْ  إِلَى بَلٍَد لَْم تَُكونُوا بَالِِغيِه إاِله بِِشقِّ األَْنفُِس َوَجَعَل لَُكُم األَْرَض  إِنهَما َسخه

   . فََعلَْيهَا فَاْقُضوا َحاَجاتُِكمْ 

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو َجْعفَرٍ  ثَ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه نَا إِْبَراِهيُم أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد اْلَحافِظُ بِهََمَذاَن َحده

ثَنَا اللهْيُث ْبُن َسْعٍد َعْن يَِزيَد ْبِن أَبِى َحبِيٍب َعْن َسهْ  اٍر َحده ثَنَا َشبَابَةُ ْبُن َسوه ِل ْبُن اْلُحَسْيِن َحده

ْبِن ُمَعاِذ ْبِن أَنٍَس َعْن أَبِيِه َوَكاَن ِمْن أَْصَحاِب النبي صلى َّللا عليه وسلم أَنه النبي صلى َّللا 

َكَذا   . اْرَكبُوا هَِذِه الدهَوابه َسالَِمةً َواْيتَِدُعوهَا َسالَِمةً َوالَ تَتهِخُذوهَا َكَراِسىه   : يه وسلم قَالَ عل

ُ أَْعلَمُ  اٍر َوَّللاه نَا َوقَْد أَْخبَرَ   . َوَجْدتُهُ في اْلُمْستَْدَرِك َوأَظُنُّهُ آَدَم بَْن أَبِى إِيَاٍس بََدَل َشبَابَةَ ْبَن َسوه

 إِْبَراِهيَم أَبُو اْلَحَسِن َوقَْد أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن ْبُن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبنُ 

ِ اْلَحا ثَنَا اللهْيُث ح وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا يَْحيَى ْبُن بَُكْيٍر َحده ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبِن ِمْلَحاَن َحده فِظُ َحده

ثَنَا ال ثَنَا َسِعيُد ْبُن ُسلَْيَماَن اْلَواِسِطىُّ َحده ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن َعلِىِّ ْبِن ِزيَاِد َحده لهْيُث ْبُن ْبُن إِْسَحاَق َحده

   . َسْعٍد فََذَكَرهُ بِإِْسنَاِدِه ِمْثلَهُ 

َواحِ   : باب   النُُّزوِل لِلره

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو اْلَعبهاسِ أَْخبََرنَا  ِد ْبِن َعْبِد   : أَبُو َعْبِد َّللاه ْحَمِن ْبِن ُمَحمه ُد ْبُن َعْبِد الره ُمَحمه

ِ ْبِن قُْهَزاذَ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه ثَنَا َجدِّى َحده ْرَخِسىُّ الدهُغولِىُّ بِبَُخاَرى َحده ْحَمِن السه ثَنَا َحده  الره

ِ َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن باِلٍَل َعْن يَْحيَى ْبِن َسِعيٍد   : أَبُو اْلَوِزيرِ  ُد ْبُن أَْعيََن أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه ُمَحمه

َكاَن النبي صلى َّللا عليه وسلم إَِذا َصلهى اْلفَْجَر في   : األَْنَصاِرىِّ َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَالَ 

فَِر َمَشى     . َزاَد فِيِه َغْيُرهُ َمَشى قَلِيالً َونَاقَتُهُ تُقَادُ السه

  في اْلَجنَائِبِ   : باب

ُد بْ  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ُد ْبُن بَْكٍر َحده وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه ُن َرافٍِع أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ

ثَنَا اْبُن أَبِى فَُدْيٍك َحده  ِ ْبُن أَبِى يَْحيَى َعْن َسِعيِد ْبِن أَبِى ِهْنٍد قَاَل قَاَل أَبُو َحده ثَنِى َعْبُد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم ا  )   : هَُرْيَرةَ قَاَل َرُسوُل َّللاه يَاِطيِن فَأَمه يَاِطيِن َوبُيُوٌت لِلشه تَُكوُن إِبٌِل لِلشه

يَاِطيِن فَقَْد َرأَْيتُهَا يَخْ  ُرُج أََحُدُكْم بِنَِجيبَاٍت َمَعهُ قَْد أَْسَمنَهَا فاَلَ يَْعلُو بَِعيًرا ِمْنهَا َويَُمرُّ إِبُِل الشه

يَاِطيِن فَلَْم أََرهَا ا بُيُوُت الشه الَ أَُراهَا إاِله   : َكاَن َسِعيُد يَقُولُ   . بِأَِخيِه قَِد اْنقَطََع بِِه فاَلَ يَْحِملُهُ َوأَمه

يبَاجِ هَِذِه األَْقفَاَص ا    . لهتِى يَْستُُر النهاُس بِالدِّ

ْلَجةِ   : باب ْيِر َوالتهْعِريِس َوَما يُْستََحبُّ ِمَن الدُّ   َكْيفَيهِة السه
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ثَنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ُ إِْمالًَء أَْخبََرنَا أَبُو َحاِمِد ْبُن الشه   : َحده ُد ْبُن اْلُحَسْيِن اْلَعلَِوىُّ َرِحَمهُ َّللاه ْرقِىِّ ُمَحمه

ثَنِى إِْبَراِهيُم ْبُن طَْهَماَن َعْن ُسهَْيِل ْبنِ  ثَنِى أَبِى َحده ِ َحده ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َحْفِص ْبِن َعْبِد َّللاه  أَبِى َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم ْرتُْم إَِذا َسافَ  )   : َصالٍِح َعْن أَبِيِه َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ أَنههُ قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه

نَِة أَْو في اْلَجْدِب  في اْلِخْصِب فَأَْعطُوا اإِلبَِل َحظههَا ِمَن األَْرِض َوإَِذا َسافَْرتُْم في السه

ْستُْم بِاللهْيِل فَاْجتَنِبُوا الطهِريَق فَإِنههُ َمأَْوى اْلهََوامِّ بِالله  ْيَر َوإَِذا َعره    . ْيلِ فَأَْسِرُعوا َعلَْيهَا السه

ثَنَا َجِريَوأَخْ  ِحيِم ْبُن ُمنِيٍب َحده ثَنَا َعْبُد الره ُر بََرنَا أَبُو طَاِهٍر اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا َحاِجُب ْبُن أَْحَمَد َحده

   . بِ دْ ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد أَْخبََرنَا ُسهَْيُل ْبُن أَبِى َصالٍِح فََذَكَرهُ بِِمْثلِِه إاِله أَنههُ لَْم يَقُْل أَْو في اْلجَ 

ِحيِح َعْن ُزهَيِْر ْبِن َحْرٍب َعْن َجِريرٍ     . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا َعْبُد الصه  ْيَرفِىُّ بَِمْرٍو َحده ٍد الصه ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا بَْكُر ْبُن ُمَحمه َمِد ْبُن أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا َخالِدُ  بِيِع ْبِن أَنٍَس  اْلفَْضِل اْلبَْلِخىُّ َحده اِزىُّ َعِن الره ثَنَا أَبُو َجْعفٍَر الره ْبُن يَِزيَد اْلُعَمِرىُّ َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم ْلَجِة فَإِنه األَْرَض تُْطَوى  )   : َعْن أَنٍَس قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه َعلَْيُكْم بِالدُّ

َعلِىُّ ْبُن   : َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . و ْبِن َعلِىٍّ َعْن َخالِِد ْبِن يَِزيدَ َرَواهُ أَبُو َداُوَد َعْن َعْمرِ   . بِاللهْيلِ 

ثَنِى ُرَوْيٌم يَْعنِى اْبَن يَِزيَد َحده  ثَنَا تَْمتَاٌم َحده ثَنِى أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد َحده

ِ صلى َّللا اللهْيُث ْبُن َسْعٍد َعْن ُعقَيْ  ٍل َعِن اْبِن ِشهَاٍب أَْخبََرنِى أَنَُس ْبُن َمالٍِك أَنه َرُسوَل َّللاه

إَِذا أَْخَصبَِت األَْرُض فَاْنِزلُوا َعْن ظَْهِرُكْم َوأَْعطُوا َحقههُ اْلَكألَ َوإَِذا أَْجَدبَِت   : عليه وسلم قَالَ 

لْ     . َجِة فَإِنه األَْرَض تُْطَوى بِاللهْيلِ األَْرُض فَاْمُضوا َعلَْيهَا َوَعلَْيُكْم بِالدُّ

ُد   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن أَْخبََرنَا أَبُو َجْعفَرٍ  ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلبَْختَِرىِّ َحده ُمَحمه

ثَنَا يَِزيُد ْبُن هَاُروَن ح  ِ ْبِن يَِزيَد َحده ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى أَبُو ْبُن ُعبَْيِد َّللاه وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

اُك أَْخبََرنَا يَِزيُد ْبُن هَاُروَن   : بَْكرٍ  ُد ْبُن َرْبٍح السهمه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن بَالَُوْيِه َحده ُمَحمه

اُد ْبُن َسلََمةَ َعْن ُحَمْيٍد َعْن بَْكِر بْ  ِ ْبِن َربَاٍح َعْن أَبِى قَتَاَدةَ أَْخبََرنَا َحمه ِ َعْن َعْبِد َّللاه   : ِن َعْبِد َّللاه

َس  َس بِلَْيٍل اْضطََجَع َعلَى يَِمينِِه َوإَِذا َعره ِ صلى َّللا عليه وسلم َكاَن إَِذا َعره أَنه َرُسوَل َّللاه

ْبِح نََصَب ِذَراَعهُ نَْصبًا َوَوَضَع َرْأَسهُ َعلَى كَ  ِ َوفِى قُبِيَل الصُّ فهِه لَْفظُ َحِديِث أَبِى َعْبِد َّللاه

َد   : ِرَوايَِة اْبِن بِْشَراَن قَالَ  َس َوَعلَْيِه لَْيٌل تََوسه ِ صلى َّللا عليه وسلم إَِذا َعره َكاَن َرُسوُل َّللاه

ْبِح َوَضَع َرْأَسهُ َعلَى َكفهِه اْليُْمنَى فَأَقَ  َس قُْرَب الصُّ    . اَم َساَعةً يَِمينِِه فَإَِذا َعره

اِد ْبِن َسلََمةَ  ِحيِح َعْن إِْسَحاَق ْبِن َراهََوْيِه َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن َحْرٍب َعْن َحمه َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

لِ     . بِاللهْفِظ األَوه

ِل اللهْيلِ   : باب ْيِر في أَوه   َكَراِهيَِة السه

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n103&p1#TOP


384 

 

ِ اْلَحافِظُ  ثَنَا يَْحيَى  أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن إِْسَحاُق أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن قُتَْيبَةَ َحده َحده

ِ صلى َّللا عليه  بَْيِر َعْن َجابٍِر قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه ْبُن يَْحيَى أَْخبََرنَا أَبُو َخْيثََمةَ َعْن أَبِى الزُّ

ُكْم َوِصْبيَانَُكْم إَِذا َغابَِت الشهْمُس َحتهى تَْذهََب فَْحَمةُ اْلِعَشاِء فَإِنه الَ تُْرِسلُوا فََواِشيَ  )   : وسلم

ْيطَاَن يُْبَعُث إَِذا َغابَِت الشهْمُس َحتهى تَْذهََب فَْحَمةُ اْلِعَشاءِ     . الشه

ِحيِح َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى َوأَْحَمَد ْبِن يُونُسَ     . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

  َكْيفِيهِة اْلَمْشِى إَِذا َعيِىَ   : باب

 ِ ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا إِْبَراِهيُم   : أَْخبََرنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب اْلَحافِظُ َحده ُمَحمه

ثَنَا َرْوُح ْبُن ُعبَ  ْعِدىُّ َحده ِ السه ٍد َعْن ْبُن َعْبِد َّللاه اَدةَ أَْخبََرنَا اْبُن ُجَرْيٍج أَْخبََرنِى َجْعفَُر ْبُن ُمَحمه

َعلَْيُكْم   : َشَكا نَاٌس إِلَى النبي صلى َّللا عليه وسلم اْلَمْشَى فََدَعا بِِهْم فَقَالَ   : أَبِيِه َعْن َجابٍِر قَالَ 

   . بِالنهَسالَِن فَنََسلهنَا فََوَجْدنَاهُ أََخفه َعلَْينَا

فَِر َوْحَدهُ   : باب   َكَراِهيَِة السه

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق َوأَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن اْلِحيِرىُّ  قَالُوا  أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

 ِ ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا أَبُو اْلَعبهاِس األََصمُّ أَْخبََرنَا ُمَحمه ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى  َحده

ْحَمِن ْبِن َحْرَملَةَ َعْن َعْمِرو ْبِن  ِ ْبِن َسالٍِم َوَمالُِك ْبُن أَنٍَس َعْن َعْبِد الره يَْحيَى ْبُن َعْبِد َّللاه

هِ  ِ صلى َّللا عليه أَنه َرُجالً قَِدَم ِمْن َسفٍَر فَقَ   : ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ اَل لَهُ َرُسوُل َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم  : قَالَ   .  ؟ َمْن َصِحبَكَ  )   : وسلم اِكُب  )   : َما َصِحْبُت أََحًدا قَاَل َرُسوُل َّللاه الره

اِكبَاِن َشْيطَانَاِن َوالثهالَثَةُ َرْكبٌ  قَاَل اْبُن َحْرَملَةَ قَاَل اْبُن َحْرَملَةَ َوَسِمْعُت   . َشْيطَاٌن َوالره

ِ صلى َّللا عليه وسلم ْيطَاَن يَهُمُّ  )   : َوَسِمْعُت َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيهِب يَقُوُل قَاَل َرُسوُل َّللاه إِنه الشه

أَنه   : يَْذُكْر في اْلَحِديثِ إاِله أَنه َمالًِكا لَْم   . بِاْلَواِحِد َويَهُمُّ بِااِلْثنَْيِن فَإَِذا َكانُوا ثاَلَثَةً لَْم يَهُمه بِِهمْ 

  : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . َرُجالً قَِدَم ِمْن َسفٍَر إِنهَما َذَكَر قَْوَل النبي صلى َّللا عليه وسلم هََذا ُكلههُ 

ثَنَا األَسْ  فهاُر َحده فَاِطىُّ يَْعنِى َعبهاَس ْبَن َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُ  ٍد ح وأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا َعاِصُم ْبُن ُمَحمه ثَنَا أَبُو اْلَولِيِد َحده و َسِعيِد اْلفَْضِل َحده

 ِ ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِ   : ْبُن أَبِى َعْمٍرو قَاالَ َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ِد ْبِن  ُمَحمه ثَنَا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه فهاُر َحده الصه

ِ ْبِن ُعَمَر َعْن أَبِيِه عَ  ِد ْبِن َزْيِد ْبِن َعْبِد َّللاه ثَنَا َعاِصُم ْبُن ُمَحمه ثَنَا أَبُو نَُعْيٍم َحده ِن اْبِن ِعيَسى َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم لَُم النهاُس َما في اْلَوْحَدِة َما َساَر َراِكٌب لَْو يَعْ  )   : ُعَمَر قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه

لَْفظُ َحِديِث أَبِى نَُعْيٍم َوفِى ِرَوايَِة أَبِى اْلَولِيِد قَاَل َعِن النبي صلى َّللا عليه   . بِلَْيٍل َوْحَدهُ أَبًَدا

   . الَْو تَْعلَُموا َما في اْلَوْحَدِة َما َساَر َراِكٌب بِلَْيٍل أَبَدً   : وسلم قَالَ 

ِحيِح َعْن أَبِى اْلَولِيِد َوأَبِى نَُعْيمٍ     . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه
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ُروَن أََحَدهُْم إَِذا َسافَُروا  : باب   اْلقَْوِم يَُؤمِّ

ثَنَا ُمحَ  فهاُر َحده ٍد الصه وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمه ِ أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ ُد ْبُن ُعبَْيِد َّللاه مه

ثَنَا َحاتُِم ْبُن إِْسَماِعيَل ح َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن ْبُن َعْبَدا ثَنَا َعلِىُّ ْبُن بَْحٍر َحده َن ْبِن يَِزيَد َحده

ُد ْبُن اْلفَضْ  ثَنَا أَبُو َجْعفَِر ْبُن ُمَساِوٍر َوُمَحمه ثَنَا أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد َحده ِل ْبِن َجابٍِر قَاالَ َحده

ثَنَا اْبُن َعْجالََن َعْن نَافٍِع َعْن أَبِى َسلََمةَ َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ  ثَنَا َحاتٌِم َحده ُد ْبُن َعبهاٍد َحده قَاَل ُمَحمه

ِ صلى َّللا عليه وسلم رُ  )   : قَاَل َرُسوُل َّللاه قَاَل نَافٌِع   . وا أََحَدهُمْ إَِذا َكاَن ثاَلَثَةٌ في َسفٍَر فَْليَُؤمِّ

وْذبَاِرىُّ   . أَْنَت أَِميُرنَا  : فَقُْلُت ألَبِى َسلََمةَ  وْذبَاِرىُّ َوأَْخبََرنَا أَبُو َعلِىُّ الرُّ َوأَْخبََرنَا أَبُو َعلِىُّ الرُّ

ثَنَا  : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ُد ْبُن بَْكٍر َحده ثَنَا َحاتُِم ْبُن إِْسَماِعيَل  ُمَحمه َعلِىُّ ْبُن بَْحٍر َحده

ُد ْبُن َعْجالََن فََذَكَرهُ بِِمْثلِِه إاِله أَنههُ قَالَ  ثَنَا ُمَحمه ثَنَا أَبُو َداُوَد قَاَل   . إَِذا َكانُوا ثاَلَثَةً   : َحده قَاَل َوَحده

ثَنَا َعلِىُّ ْبنُ  ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده ُد ْبُن  َوَحده ثَنَا ُمَحمه ثَنَا َحاتُِم ْبُن إِْسَماِعيَل َحده ىٍّ َحده بَْحِر ْبِن بَرِّ

ِ صلى َّللا عليه وسلم  َعْجالََن َعْن نَافٍِع َعْن أَبِى َسلََمةَ َعْن أَبِى َسِعيٍد اْلُخْدِرىِّ أَنه َرُسوَل َّللاه

رُ   : قَالَ     . وا أََحَدهُمْ إَِذا َخَرَج ثاَلَثَةٌ في َسفٍَر فَْليَُؤمِّ

اقَةَ   : باب   اإِلَماِم يَْلتَِزُم السه

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  ِ ْبُن أَْحَمَد ْبِن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه أَْحَمُد ْبُن إِْسَحاَق أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه

ثَنَا إِْسَماِعيُل اْبنُ  ثَنِى أَبِى َحده بَْيِر  َحْنبٍَل َحده اُج ْبُن أَبِى ُعثَْماَن َعْن أَبِى الزُّ ثَنَا اْلَحجه ُعلَيهةَ َحده

ثَهُْم قَالَ  ِ َحده ِ صلى َّللا عليه وسلم يَتََخلهُف في اْلَمِسيِر   : أَنه َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاه َكاَن َرُسوُل َّللاه

ِعيَف َويُْرِدُف َويَْدُعو لَهُمْ  ينَا َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطهاِب رضي َّللا عنه أَنههُ َورُ   . فَيُْزِجى الضه وِّ

   . َكاَن يَْفَعُل َذلِكَ 

فَرِ   : باب   فَْضِل اْلِخْدَمِة في السه

ُد ْبُن أَيُّ  ثَنَا أَبُو ُمْسلٍِم َوُمَحمه ثَنَا َعلِىُّ ْبُن َحْمَشاَذ َحده ِ اْلَحافِظُ َحده االَ وَب قَ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا ُشْعبَةُ َعْن يُونَُس َعْن ثَابٍِت َعْن أَنٍَس قَالَ  ُد ْبُن َعْرَعَرةَ َحده ثَنَا ُمَحمه َصِحْبُت َجِريَر ْبَن   : َحده

ِ َوَكاَن يَْخُدُمنِى َوَكاَن أَْكبََر ِمْن أَنٍَس قَاَل َجِريرٌ  َرأَْيُت األَْنَصاَر يَْصنَُعوَن بَِرُسوِل   : َعْبِد َّللاه

ِ صلى َّللا عليه وسلم َشْيئًا الَ أََرى أََحًدا ِمْنهُْم إاِله أَْكَرْمتُهُ     . َّللاه

ِد ْبِن َعْرَعَرةَ وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن نَْصِر ْبِن َعلِىٍّ َوَغْيِرِه  ِحيِح َعْن ُمَحمه َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ِد ْبِن َعْرَعَرةَ     . َعْن ُمَحمه

لكبيركتاب: السنن ا  ***  
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  التالى <<  222  من  929  ابق>> الس  الفهرس  صفحة البداية
 
 

  اإِلْرَدافِ   : باب

 عليه وسلم فِى إِْرَدافِِه الْفَْضَل ْبَن َعبهاٍس َوفِى قَْد َمَضى في أََحاِديٍث َعِن النبي صلى َّللا

   . إِْرَدافِِه أَُساَمةَ ْبَن َزْيدٍ 

ِد ْبِن اْلَحَسِن   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ِ ْبُن ُمَحمه ُد ْبُن اْلُحَسْيِن اْلَعلَِوىُّ أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا عَ  ثَنِى النهْصَرابَاِذىُّ َحده ثَنِى َعلِىُّ ْبُن ُحَسْيِن ْبِن َواقٍِد َحده ْحَمِن بُْن بِْشِر ْبِن اْلَحَكِم َحده ْبُد الره

ِ ْبُن بَُرْيَدةَ قَاَل َسِمْعُت أَبِى بَُرْيَدةَ يَقُولُ  ثَنِى َعْبُد َّللاه ِ صلى َّللا عليه   : أَبِى َحده بَْينََما َرُسوُل َّللاه

ِ   : هُ َرُجٌل َمَعهُ ِحَماٌر فَقَالَ وسلم يَْمِشى إِْذ َجاءَ  ُر فَقَاَل َرُسوُل َّللاه ِ اْرَكْب َوأَتَأَخه يَا َرُسوَل َّللاه

فَإِنِّى قَْد   : قَالَ   . الَ أَْنَت أََحقُّ بَِصْدِر َدابهتَِك ِمنِّى تََرى أَْن تَْجَعلَهُ لِى )   : صلى َّللا عليه وسلم

ِ ْبُن يُوُسَف أَْرَسلَهُ غَ   . َجَعْلتُهُ لَكْ  ِ أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه ْيُرهُ َعْن َعْبِد أَْرَسلَهُ َغْيُرهُ َعْن َعْبِد َّللاه

 أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيِد اْبُن األَْعَرابِىِّ ح َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبنُ 

فهاُر قَاالَ حَ  ٍد الصه ِهيِد َعْن ُمَحمه ثَنَا َحبِيُب ْبُن الشه ثَنَا ُمَعاُذ ْبُن ُمَعاٍذ َحده ثَنَا َسْعَداُن ْبُن نَْصٍر َحده ده

ِ ْبِن بَُرْيَدةَ  أَنه ُمَعاَذ ْبَن َجبٍَل أَتَى النبي صلى َّللا عليه وسلم بَِدابهٍة لِيَْرَكبَهَا فَقَاَل   : َعْبِد َّللاه

ِ صلى َّللا علي ابهِة أََحقُّ بَِصْدِرهَا )   : ه وسلمَرُسوُل َّللاه ِهَى لََك يَا َرُسوَل   : قَاَل ُمَعاذٌ   . َربُّ الده

ِ قَاَل فََرِكَب النبي صلى َّللا عليه وسلم َوأَْرَدَف ُمَعاًذا    . َّللاه

فَرِ   : باب   ااِلْعتِقَاِب في السه

ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنِى ثَنَا  أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن إِْسَحاَق َحده ثَنَا ُمَحمه أَبُو اْلَحَسِن اْلَجْوهَِرىُّ َحده

ثَنَا أَبُو أَُساَمةَ َعْن ِهَشاٍم َعْن أَبِيِه َعْن َعائَِشةَ ر ُد ْبُن اْلَعالَِء ْبِن ُكَرْيٍب اْلهَْمَدانِىُّ َحده ضي ُمَحمه

ِة ِهْجَرِة النبي صلى َّللا عليه ةَ َمَع أَبِى بَْكٍر  َّللا عنها في قِصه وسلم َوُخُروِجِه ِمْن َمكه

يِق قَالَتْ  دِّ ا َخَرَجا َخَرَج َمَعهُ َعاِمُر ْبُن فُهَْيَرةَ يَْعتَقِبَانِِه َحتهى أَتَى اْلَمِدينَةَ   : الصِّ    . فَلَمه

ِحيِح َعْن ُعبَْيِد ْبِن إِْسَماِعيَل َعْن أَبِى أُسَ  ثَنَا أَبُو بَْكرٍ   . اَمةَ َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه ُد   : َحده ُمَحمه

ثَنَا أَبُو َداُودَ  ثَنَا يُونُُس ْبُن َحبِيٍب َحده ِ ْبُن َجْعفٍَر َحده  ْبُن اْلَحَسِن ْبِن فُوَرَك أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه

اُد ْبُن َسلََمةَ َعْن َعاِصِم ْبِن بَْهَدلَةَ َعنْ  ثَنَا َحمه ِ يَْعنِى  الطهيَالِِسىُّ َحده ِزرِّ ْبِن ُحبَْيٍش َعْن َعْبِد َّللاه

ِ   : اْبَن َمْسُعوٍد قَالَ  ُكنها يَْوَم بَْدٍر اْثنَْيِن َعلَى بَِعيٍر َوثاَلَثَةً َعلَى بَِعيٍر َوَكاَن َزِميلَْى َرُسوِل َّللاه

َكانَْت إَِذا َحانَْت صلى َّللا عليه وسلم َعلِىٌّ َوأَبُو لُبَابَةَ األَْنَصاِرىُّ رضي َّللا عنهَما وَ 
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ِ اْرَكْب نَْمِشى َعْنَك قَالَ   : ُعْقبَتُهَُما قَاالَ  إِنهُكَما لَْستَُما بِأَْقَوى َعلَى اْلَمْشِى ِمنِّى   : يَا َرُسوَل َّللاه

   . َوالَ أَْرَغَب َعِن األَْجِر ِمْنُكَما

ثَ  ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد   : نَا أَبُو اْلَعبهاسِ أَْخبََرنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ثَنَا أَبُو أَُساَمةَ َعْن بَُرْيٍد َعْن أَبِى بُْرَدةَ َعْن أَبِى ُموَسى رضي َّللا عنه  اْلَحِميِد اْلَحاِرثِىُّ َحده

ِ صلى َّللا عليه وسل  : قَالَ  م فِى َغَزاٍة َونَْحُن ِستهةُ نَفٍَر بَْينَنَا بَِعيٌر نَْعتَقِبُهُ َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاه

ِحيِح ِمْن َحِديِث أَبِى أَُساَمةَ   . َوَذَكَر اْلَحِديثَ     . أَْخَرَجاهُ في الصه

  اْلُمنَاِهَدةِ   : باب

دٍ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو ُمَحمه ْحَمِن ْبُن َحْمَداَن اْلَجالهُب بِهََمَذاَن  َعْبدُ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه الره

َمْشقِىُّ َحدهثَنَا اْلَولِيُد ْبنُ  ْحَمِن الدِّ ثَنَا ُسلَْيَماُن ْبُن َعْبِد الره اِزىُّ َحده ثَنَا أَبُو َحاتٍِم الره ُمْسلٍِم َعْن  َحده

ِه وَ  يَا َرُسوَل   : ْحِشىِّ ْبِن َحْرٍب أَنه َرُجالً قَالَ َوْحِشىِّ ْبِن َحْرِب ْبِن َوْحِشىٍّ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ

ِ إِنها نَأُْكُل َوَما نَْشبَُع قَالَ  ِ   : َّللاه فَلََعلهُكْم تَْفتَِرقُوَن َعْن طََعاِمُكْم اْجتَِمُعوا َعلَْيِه َواْذُكُروا اْسَم َّللاه

ُد ْبُن عَ   . تََعالَى يُبَاَرْك لَُكمْ  ثَنَا أَبُو َوأَْخبََرنَا ُمَحمه ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ْبِد وأَْخبََرنَا ُمَحمه

ثَنَا   : اْلَعبهاسِ  ثَنَا يَْحيَى ْبُن آَدَم َحده ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن َعلِىِّ ْبِن َعفهاَن َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ُمَحمه

ائِِب َعْن َسعِ  ا نََزلَْت   : يِد ْبِن ُجبَْيٍر َعِن اْبِن َعبهاٍس قَالَ إِْسَرائِيُل َعْن َعطَاِء ْبِن السه َوالَ  ) لَمه

َعَزلُوا أَْمَوالَهُْم َعْن أَْمَواِل اْليَتَاَمى فََجَعَل الطهَعاُم   ( تَْقَربُوا َماَل اْليَتِيِم إاِله بِالهتِى ِهَى أَْحَسنُ 

ُ تَبَاَرَك  يَْفُسُد َواللهْحُم يُْنتُِن فََشَكْوا َذلَِك إِلَى ِ صلى َّللا عليه وسلم فَأَْنَزَل َّللاه َرُسوِل َّللاه

   . قَاَل فََخالَطُوهُمْ   ( قُْل إِْصالٌَح لَهُْم َخْيٌر َوإِْن تَُخالِطُوهُْم فَإِْخَوانُُكمْ  ) َوتََعالَى 

  ااِلْختِيَاِر في التهْعِجيِل في اْلقُفُوِل إَِذا فََرغَ   : باب

ثَنَا يَْحيَ أَْخبََرنَا أَبُ  ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن إِْسَحاَق أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن قُتَْيبَةَ َحده ِ اْلَحافِظُ َحده ى و َعْبِد َّللاه

ثََك ُسَمىٌّ َعْن أَبِى َصالٍِح َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ أَنه َرُسوَل  ْبُن يَْحيَى قَاَل قُْلُت لَِمالِِك ْبِن أَنٍَس َحده

 ِ فَُر قِْطَعةٌ ِمَن اْلَعَذاِب يَْمنَُع أََحَدُكْم نَْوَمهُ َوطََعاَمهُ َوَشَرابَهُ   : صلى َّللا عليه وسلم قَالَ َّللاه السه

ْل إِلَى أَْهلِهِ  َوأَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد   . قَاَل نََعمْ   . فَإَِذا قََضى أََحُدُكْم نَْهَمتَهُ ِمْن َوْجِهِه فَْليَُعجِّ

ثَ َوأَخْ  ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن إِْسَحاَق َحده نَا بََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد َحده

ثَنَا َمالٌِك َعْن ُسَمىٍّ َمْولَى أَبِى بَْكٍر فََذَكَرهُ بِِمْثلِِه إاِله أَنههُ قَاَل قَاَل َرُسوُل  ِ اْلقَْعنَبِىُّ َحده  صلى َّللاه

   . َّللا عليه وسلم 

ِحيِح َعِن الْقَْعنَبِىِّ َوَغْيِرِه وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى َواْلقَْعنَبِ  ىِّ َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

   . َوَغْيِرِهَما
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ثَنَا أَبُو الطهيِّبِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا َجْعفَُر ْبُن أَْحَمَد ُمحَ   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ْهلِىُّ َحده ُد ْبُن أَْحَمَد الذُّ مه

ثَنَا أَبُو َمْرَوانَ  ثَنَا أَبُو َضْمَرةَ اللهْيثِىُّ َعْن   : ْبِن نَْصٍر اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن ُعْثَماَن اْلُعْثَمانِىُّ َحده ُمَحمه

ِ صلى َّللا عليه وسلم  ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعائَِشةَ  رضي َّللا عنها أَنه َرُسوَل َّللاه

ْحلَةَ إِلَى أَْهلِِه فَإِنههُ أَْعظَُم ألَْجِرهِ   : قَالَ  ِل الرِّ هُ فَْليَُعجِّ    . إَِذا قََضى أََحُدُكْم َحجه

  َما يَقُوُل في اْلقُفُولِ   : باب

ْحَمنِ أَْخبََرنَا أَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق ا   : ْلُمَزكِّى َوأَبُو بَْكِر ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َوأَبُو َعْبِد الره

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  لَِمىُّ ِمْن أَْصلِِه قَالُوا َحده ُد ْبُن اْلُحَسْيِن السُّ ُد ْبُن يَْعقُوَب أَْخبََرنَا   : ُمَحمه ُمَحمه

ِ ْبِن َعْبِد الْ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ِ ْبُن ُعَمَر ُمَحمه ٍد َوَعْبُد َّللاه ثَنِى ُعَمُر ْبُن ُمَحمه َحَكِم أَْخبََرنَا اْبُن َوْهٍب َحده

ِ ْبِن ُعَمرَ  ثَهُْم َعْن َعْبِد َّللاه ِ صلى َّللا   : َوَمالُِك ْبُن أَنٍَس َوَغْيُرهُْم أَنه نَافًِعا َحده أَنه َرُسوَل َّللاه

َغْزٍو أَْو َحجٍّ أَْو ُعْمَرٍة يَُكبُِّر َعلَى ُكلِّ َشَرٍف ِمَن األَْرِض ثاَلََث  عليه وسلم َكاَن إَِذا قَفََل ِمنْ 

ُ َوْحَدهُ الَ َشِريَك لَهُ لَهُ اْلُمْلُك َولَهُ اْلَحْمُد َوهَُو َعلَى ُكلِّ َشْىٍء   : تَْكبِيَراٍت ثُمه يَقُولُ  الَ إِلَهَ إاِله َّللاه

ُ َوْعَدهُ َونََصَر َعْبَدهُ َوهََزَم قَِديٌر آيِبُوَن تَائِبُوَن َعابِ  ُدوَن َساِجُدوَن لَِربِّنَا َحاِمُدوَن َصَدَق َّللاه

ِحيِح ِمْن َحِديِث َمالِِك ْبِن أَنَسٍ   . األَْحَزاَب َوْحَدهُ  ثَنَا أَبُو اْلَحَسنِ   . أَْخَرَجاهُ في الصه ثَنَا   : َحده َحده

ُد ْبُن اْلحُ   : أَبُو اْلَحَسنِ  ِد ْبِن   : َسْيِن اْلَعلَِوىُّ إِْمالًَء َوقَِراَءةً أَْخبََرنَا أَبُو َحاِمدٍ ُمَحمه أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه

ِ َعْن نَافٍِع َعِن ا ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن ُعبَْيِد َّللاه ْحَمِن ْبُن بِْشٍر َحده ثَنَا َعْبُد الره ْبِن اْلَحَسِن اْلَحافِظُ َحده

ثَنَا َعْبُد َوَصالِِح ْبِن   . ُعَمرَ  َكْيَساَن َعْن َوَصالِِح ْبِن َكْيَساَن َعْن َسالِِم َعِن اْبِن ُعَمَر َوَحده

ثَنَا َصالُِح ْبُن َكْيَساَن َعْن َسالٍِم َعْن أَبِيهِ  ةً َحده ثَنَا ُسْفيَاُن َمره ْحَمِن ْبُن بِْشٍر َحده أَنه َرُسوَل   : الره

ِ صلى َّللا عليه وسلم َكاَن إِ  َذا قَفََل ِمْن َحجٍّ أَْو َعْمَرٍة أَْو َغْزٍو أَْوفَى َعلَى فَْدفٍَد ِمَن َّللاه

ُ َوْعَدهُ َونَْصَر َعْبَدهُ َوهََزَم   : األَْرِض قَالَ  ُ َعابُِدوَن َحاِمُدوَن َصَدَق َّللاه تَائِبُوَن إِْن َشاَء َّللاه

ِ ْبِن أَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ ِمْن َحِدي  . األَْحَزاَب َوْحَدهُ  ِث َصالٍِح َوأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن َحِديِث ُعبَْيِد َّللاه

أَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو األَِديُب أَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر اإِلْسَماِعيلِىُّ   . ُعَمَر أَتَمه ِمْن َذلَِك نَْحَو ِرَوايَِة َمالِكٍ 

ثَنَا بِ  اُن قَاالَ َحده ثَنَا ِعْمَراُن َواْلَوزه ثَنَا اْبُن أَبِى َعِدىٍّ َعْن ُشْعبَةَ َعْن ُحَصْيٍن َعْن َحده نََداٌر َحده

ْبنَا َسبهْحنَا  : َسالِِم ْبِن أَبِى اْلَجْعِد َعْن َجابٍِر قَالَ     . ُكنها إَِذا َصِعْدنَا َكبهْرنَا َوإَِذا تََصوه

ِحيِح َعْن بِْنَدارٍ     . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

  يَْطُرُق أَْهلَهُ لَْيالً لَِكْن يَْقَدُم ُغْدَوةً أَْو َعِشيهةً الَ   : باب

ثَنَا إِْبَراِهيُم بْ  ُد ْبُن َصالِِح ْبِن هَانٍِئ َحده ثَنَا ُمَحمه ِ اْلَحافِظُ َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُن أَبِى أَْخبََرنَا ُمَحمه

ثَنَا أَ  ثَنِى هَاُروُن اْلفَْرِوىِّ َحده ِ َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن ُعَمرَ طَالٍِب َحده أَنه   : بُو َضْمَرةَ َعْن ُعبَْيِد َّللاه

َجَرِة َوإَِذا َرَجَع  ةَ َصلهى في َمْسِجِد الشه ِ صلى َّللا عليه وسلم َكاَن إَِذا َخَرَج إِلَى َمكه َرُسوَل َّللاه

   . يُْصبِحَ َصلهى بِِذى اْلُحلَْيفَِة بِبَْطِن اْلَواِدى َوبَاَت بِهَا َحتهى 
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ِحيِح َعْن إِبَْراِهيَم ْبِن اْلُمْنِذِر َوَغْيِرِه َعْن أَبِى َضْمَرةَ     . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

فهاُر َحده  ٍد الصه و ثَنَا أَبُ أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن اْلفَْضِل الْقَطهاُن بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمه

اُم ْبُن يَْحيَى َعْن   : اْلبَْختَِرىِّ  ثَنَا هَمه ثَنَا يَِزيُد ْبُن هَاُروَن َحده ِد ْبِن َشاِكٍر َحده ِ ْبُن ُمَحمه َعْبُد َّللاه

ِ ْبِن أَبِى طَْلَحةَ َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَالَ  ِ صلى َّللا عليه   : إِْسَحاَق ْبِن َعْبِد َّللاه َكاَن َرُسوُل َّللاه

   . لم الَ يَْطُرُق أَْهلَهُ لَْيالً يَْقَدُم ُغْدَوةً أَْو َعِشيهةً وس

ِحيِح َعْن أَبِى بَْكِر ْبِن أَبِى َشْيبَةَ َعْن يَِزيَد ْبِن هَاُروَن َوَرَواهُ اْلبَُخاِرىُّ  َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

امٍ  وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن  َوأَْخبََرنَا أَبُو  . َعْن ُموَسى ْبِن إِْسَماِعيَل َعْن هَمه َعلِىٍّ الرُّ

امٌ  ثَنَا هَمه ثَنَا ُمْسلُِم ْبُن إِْبَراِهيَم َحده اُق َحده ُد ْبُن َعلِىٍّ اْلَوره ثَنَا ُمَحمه فهاُر َحده ٍد الصه ثَنَا  ُمَحمه َحده

ِ ْبِن أَبِى طَْلَحةَ َعْن أَنَسٍ  أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم َكاَن الَ يَْطُرُق   : إِْسَحاُق ْبُن َعْبِد َّللاه

وْذبَاِرىُّ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ   . أَْهلَهُ لَْيالً الَ يَْقَدُم إاِله ُغْدَوةً أَْو َعِشيهةً  ُد ْبُن   : أَْخبََرنَا أَبُو َعلِىٍّ الرُّ ُمَحمه

ثَنَا آَدُم ْبُن أَبِى  أَْحَمَد ْبِن َمْحُمَوْيِه اْلَعْسَكِرىُّ بِاْلبَْصَرةِ  ٍد اْلقاَلَنِِسىُّ َحده ثَنَا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمه َحده

ِ يَقُولُ  ثَنَا ُمَحاِرُب ْبُن ِدثَاٍر قَاَل َسِمْعُت َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاه ثَنَا ُشْعبَةُ َحده َكاَن َرُسوُل   : إِيَاٍس َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم يَْكَرهُ أَْن يَأْ  ُجُل أَْهلَهُ طُُروقًاَّللاه    . تَِى الره

ِحيِح َعْن آَدَم َوأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن َوْجهَْيِن آَخَرْيِن َعْن ُشْعبَةَ  أَْخبََرنَا   . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَنَا يُونُُس ْبُن َحبِ  ِ ْبُن َجْعفٍَر َحده ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن فُوَرَك أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه ثَنَا أَبُو َداُوَد َحده يٍب َحده

ْعبِىه َعْن َجابِرٍ  أَنه النبي صلى َّللا عليه وسلم نَهَى أَْن يَْطُرْق   : ُشْعبَةُ َعْن َسيهاٍر َسِمَع الشه

ِعثَةُ َوتَْستَِحده اْلُمِغيبَةُ  ُجُل أَهْلَهُ لَْيالً َحتهى تَْمتَِشطَ الشه ِحيِح ِمْن َحِديِث أَْخَرَجاهُ في الصه   . الره

   . ُشْعبَةَ 

  التهلَقِّى  : باب

ثَنَا مُ  ثَنَا إِْسَماِعيُل اْلقَاِضى َحده ٌد أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن ْبُن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد َحده َسده

ثَ  َد ْبَن أَبِى بَْكٍر قَاالَ َحده ثَنَا َخالٌِد َعْن ِعْكِرَمةَ َعِن َواْلُمقَدهِمىُّ يَْعنِى ُمَحمه نَا يَِزيُد ْبُن ُزَرْيٍع َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَِدَم فَاْستَْقبَلَهُ أَُغْيلَِمةٌ ِمْن بَنِى َعْبِد اْلُمطهلِِب   : اْبِن َعبهاسٍ  أَنه َرُسوَل َّللاه

بََرنَا أَبُو اْلَحَسِن ْبُن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد َوأَخْ   . فََجَعل َواِحًدا ِمْن بَْيِن يََدْيِه َوآَخَر َخْلفَهُ 

ثَنَا يَِزيُد فََذَكَرهُ بِِمْثلِِه إاِله  ٌد هَُو اْبُن اْلِمْنهَاِل َحده ثَنَا ُمَحمه ثَنَا ُمَعاُذ ْبُن اْلُمثَنهى َحده قَِدَم   :  أَنههُ قَالَ َحده

ةَ َعاَم اْلفَْتحِ     . َمكه

ى ْبِن أََسٍد َعْن يَِزيَد ْبِن ُزَرْيعٍ رَ 
ِحيِح َعْن ُمَعله    . َواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه
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ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن إِْسَحاَق أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن قُتَْيبَةَ حَ  ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا يَْحيَى أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ده

ِ ْبِن َجْعفٍَر ْبُن يَْحيَى أَْخبَرَ  ٍق اْلِعْجلِىِّ َعْن َعْبِد َّللاه نَا أَبُو ُمَعاِويَةَ َعْن َعاِصٍم األَْحَوِل َعْن ُمَورِّ

ِ صلى َّللا عليه وسلم إَِذا قَِدَم ِمْن َسفٍَر تُلُقَِّى بِِصْبيَاِن أَْهِل بَْيتِِه َوإِنههُ قَِدَم   : قَالَ  َكاَن َرُسوُل َّللاه

َق بِى إِلَْيِه فََحَملَنِى بَْيَن يََدْيِه ثُمه ِجىَء بِأََحِد اْبنَْى فَاِطَمةَ رضي َّللا عنها فَأَْرَدفَهُ ِمْن َسفٍَر فَُسبِ 

   . َخْلفَهُ قَاَل فَأُْدِخْلنَا اْلَمِدينَةَ ثاَلَثَةً َعلَى َدابهةٍ 

ِحيِح َعْن يَْحيَى ْبِن يَْحيَى    . َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ِ أَْخبََرنَا أَ  ثَنَا َعْبُد َّللاه ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن َحاتٍِم اْلُمَزكِّى بَِمْرٍو َحده ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا ُمَحمه ْبُن  بُو َعْبِد َّللاه

ِه َعْن عَ  ُد ْبُن َعْمٍرو َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ ثَنَا يَِزيُد ْبُن هَاُروَن أَْخبََرنَا ُمَحمه ائَِشةَ َرْوٍح اْلَمَدائِنِىُّ َحده

أَْقبَْلنَا ِمْن َمكهةَ في َحجٍّ أَْو ُعْمَرٍة َوأَُسْيُد ْبُن ُحَضْيٍر يَِسيُر   : أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن رضي َّللا عنها قَالَتْ 

ِ صلى َّللا عليه وسلم فَتَلَقهانَا ِغْلَماٌن ِمَن األَْنَصاِر َكانُوا يَتَلَقهْوَن أَهَالِيَ  هُْم بَْيَن يََدْى َرُسوِل َّللاه

   . إَِذا قَِدُموا

  اإِلْسَراِع إَِذا قَُرَب ِمْن بَلَِدهِ   : باب

ثَنَا ُعبَْيُد ْبُن َشرِ  فهاُر َحده ثَنَا أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيٍد الصه يٍك َحده

ُد بْ  ثَنَا ُمَحمه ثَنِى ُحَمْيٌد أَنههُ َسِمَع أَنًَسا يَقُولُ اْبُن أَبِى َمْريََم َحده ِ   : ُن َجْعفٍَر َحده َكاَن َرُسوُل َّللاه

صلى َّللا عليه وسلم إَِذا قَِدَم ِمْن َسفٍَر فَأَْبَصَر ُجْدَراَن اْلَمِدينَِة أَْوَضَع نَاقَتَهُ َوإِْن َكانَْت َدابهةً 

َكهَا    . َحره

حِ  يِح َعْن َسِعيِد ْبِن أَبِى َمْريََم َزاَد فِيِه إِْسَماِعيُل ْبُن َجْعفٍَر َعْن ُحَمْيٍد َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

   . ِمْن ُحبِّهَا

ُد ْبُن  ثَنَا ُمَحمه ٍد اْلَكْعبِىُّ َحده ِ ْبُن ُمَحمه ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه أَيُّوَب أَْخبََرنَا أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا إِْسَماِعيُل َعْن ُحَمْيٍد َعْن أَنَسٍ عَ  أَنه النبي صلى َّللا   : لِىُّ ْبُن اْلَحَسِن يَْعنِى اْلِهِسْنَجانِىه َحده

عليه وسلم َكاَن إَِذا قَِدَم ِمْن َسفٍَر فَنَظََر إِلَى ُجْدَراِن اْلَمِدينَِة أَْوَضَع َراِحلَتَهُ َوإِْن َكاَن َعلَى 

كَ     . هَا ِمْن ُحبِّهَاَدابهٍة َحره

ِحيِح َعْن قُتَْيبَةَ ْبِن َسِعيٍد َعْن إِْسَماِعيَل ْبِن َجْعفَرٍ     . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

الَِة ِعْنَد اْلقُُدومِ   : باب   الصه
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ُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن اْلفَْضِل اْلقَطهاُن بِبَغْ   : أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْينِ  ِ ْبُن َجْعفَِر ُمَحمه َداَد أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاه

ثَنِى اْبُن ِشهَابٍ  ثَنَا أَبُو َعاِصٍم َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َحده ثَنَا يَْعقُوُب ْبُن ُسْفيَاَن َحده   : ْبِن ُدُرْستَُوْيِه َحده

ِ ْبِن َكْعِب ْبِن َمالٍِك أَْخبََرهُ  ْحَمِن ْبَن َعْبِد َّللاه ِ ْبِن َكْعِب ْبِن  أَنه َعْبَد الره ِه ُعبَْيِد َّللاه َعْن أَبِيِه َوَعمِّ

ِ صلى َّللا عليه وسلم َكاَن الَ يَْقَدُم ِمْن َسفٍَر إاِله   : َمالٍِك َعْن َكْعِب ْبِن َمالِكٍ  أَنه َرُسوَل َّللاه

   . لِسُ نَهَاًرا فَإَِذا قَِدَم بََدأَ بِاْلَمْسِجِد فََصلهى فِيِه َرْكَعتَْيِن ثُمه يَجْ 

ِحيِح َعْن أَبِى َعاِصٍم وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن أَبِى ُموَسى َعْن أَبِى َعاِصمٍ     . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ِ تَبَاَرَك َوتََعالَى  : باب َولَْيَس اْلبِرُّ بِأَْن تَأْتُوا اْلبُيُوَت ِمْن ظُهُوِرهَا  )   : َسبَِب نُُزوِل قَْوِل َّللاه

   ( نه اْلبِره َمِن اتهقَى َوْأتُوا اْلبُيُوَت ِمْن أَْبَوابِهَاَولَكِ 

ِ اْلبِْسطَاِمىُّ األَِديُب أَْخبََرنَا أَبُو بَْكٍر اإِلْسَماِعيلِىُّ أَْخبََرنَا   : أَْخبََرنَا أَبُو َعْمٍرو ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا أَبُو اْلوَ  ثَنَا ُشْعبَةُ أَْخبََرنَا أَبُو إِْسَحاَق قَاَل َسِمْعُت اْلبََراَء اْلفَْضُل ْبُن اْلُحبَاِب َحده لِيِد َحده

وا فََجاُءوا الَ يَْدُخلُوَن ِمْن أَْبَواِب بُيُوتِِهْم َولَِكْن ِمْن ظُهُوِرهَا   : يَقُولُ  َكانَِت األَْنَصاُر إَِذا َحجُّ

َولَْيَس اْلبِرُّ  ) بَابِِه فََكأَنههُ ُعيَِّر بَِذلَِك فَنََزلَْت هَِذِه اآليَةُ فََجاَء َرُجٌل ِمَن األَْنَصاِر فََدَخَل ِمْن قِبَِل 

   .  ( بِأَْن تَأْتُوا اْلبُيُوَت ِمْن ظُهُوِرهَا َولَِكنه اْلبِره َمِن اتهقَى َوْأتُوا اْلبُيُوَت ِمْن أَْبَوابِهَا

ِحيِح َعْن أَبِى اْلوَ     . لِيِد َوأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن َوْجٍه آَخَر َعْن ُشْعبَةَ َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

  الطهَعاِم ِعْنَد اْلقُُدومِ   : باب

ِ أَْخبََرنَا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفيَانَ  ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكِر ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا  أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه َحده

ِ إِْسَحاُق ْبُن إِ  أَنه   : ْبَراِهيَم أَْخبََرنَا َوِكيٌع َعْن ُشْعبَةَ َعْن ُمَحاِرِب ْبِن ِدثَاٍر َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه

ا قَِدَم اْلَمِدينَةَ نََحَر َجُزوًرا أَْو بَقََرةً  ِ صلى َّللا عليه وسلم لَمه    . َرُسوَل َّللاه

ِحيِح َعْن مُ  ٍد َعْن َوِكيعٍ َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه    . َحمه

َعاِء لِْلَحاجِّ َوُدَعاُء اْلَحاجِّ   : باب   الدُّ

ثَنَا َجْعفَُر ْبنُ  ْيَرفِىُّ بَِمْرٍو َحده ٍد الصه ِ اْلَحافِظُ أَْخبََرنَا بَْكُر ْبُن ُمَحمه ِد ْبِن أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه  ُمَحمه

ثَنَا اْلُحَسْيُن ْبُن مُ  ثَنَا َشِريٌك َعْن َمْنُصوٍر َعْن أَبِى َحاِزٍم َعْن َشاِكٍر َحده ْوِذىُّ َحده ٍد اْلَمْرورُّ َحمه

ِ صلى َّللا عليه وسلم اللههُمه اْغفِْر لِلَْحاجِّ َولَِمِن اْستَْغفََر لَهُ  )   : أَبِى هَُرْيَرةَ قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه

   . اْلَحاجُّ 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n104&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n104&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n104&p1#TOP


392 

 

  ْمَرةِ فَْضِل اْلَحجِّ َواْلعُ   : باب

ِ   : أَْخبََرنَا أَبُو ُعْثَمانَ  ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ِد ْبِن َعْبَداَن النهْيَسابُوِرىُّ َحده ِد ْبِن ُمَحمه   : َسِعيُد ْبُن ُمَحمه

ِ هَُو اْلقَ  ثَنَا َعْبُد َّللاه ثَنَا السهِرىُّ ْبُن ُخَزْيَمةَ َحده ُد ْبُن يَْعقُوَب اْلَحافِظُ َحده ْعنَبِىُّ َعْن َمالٍِك َعْن ُمَحمه

اِن َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ أَنه َرُسوَل  ْحَمِن َعْن أَبِى َصالٍِح السهمه ُسَمىٍّ َمْولَى أَبِى بَْكِر ْبِن َعْبِد الره

ِ صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  َمْبُروُر لَْيَس لَهُ اْلُعْمَرةُ إِلَى اْلُعْمَرِة َكفهاَرةٌ لَِما بَْينَهَُما َواْلَحجُّ الْ   : َّللاه

ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن إِْسَحاَق اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا   . َجَزاٌء إاِله اْلَجنهةُ  ِ اْلَحافِظُ َحده َوأَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا يَْحيَى ْبُن يَْحيَى قَاَل قََرْأُت َعلَى َمالٍِك فََذكَ     . َرهُ بِنَْحِوهِ إِْسَماِعيُل ْبُن قُتَْيبَةَ َحده

ِ ْبِن يُوُسَف َعْن َمالٍِك وَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن يَْحيَى ْبِن  ِحيِح َعْن َعْبِد َّللاه َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ْرقِىِّ  أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن اْلَعلَِوىُّ أَْخبََرنَا أَبُو اْلَحَسِن اْلَعلَِوىُّ أَْخبََرنَا أَبُو َحاِمدِ   . يَْحيَى ْبُن الشه

اُد ْبُن َمْسَعَدةَ َعِن اْبِن َعْجالََن َعْن ُسَمىٍّ مَ  ثَنَا َحمه ثَنَا أَبُو َعلِىِّ َسْختَُوْيِه ْبِن َماِزيَاٍر َحده ْولَى َحده

ثَنَا أَبُو  أَْخبََرنَا أَبُو طَاِهٍر اْلفَقِيهُ أَْخبََرنَا أَبُو َحاِمِد ْبنُ   . أَبِى بَْكٍر فََذَكَرهُ بِِمْثلِهِ  اُز َحده باِلٍَل اْلبَزه

ثَنَاهُ أَبُو  ٍد اْلَعْنقَِزىُّ َعْن ِمْسَعٍر َوُسْفيَاَن َعْن َمْنُصوٍر ح َوَحده ثَنَا َعْمُرو ْبُن ُمَحمه األَْزهَِر َحده

دٍ  ِ ْبُن يُوُسَف األَْصبَهَانِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو َسِعيِد ْبُن األَ   : ُمَحمه ثَنَا َعلِىُّ ْبُن َعْبِد َعْبُد َّللاه ْعَرابِىِّ َحده

ثَنَا ِمْسَعٌر َعْن َمْنُصوٍر َعْن أَبِى َحاِزٍم َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ َعِن النبي  ثَنَا أَبُو نَُعْيٍم َحده اْلَعِزيِز َحده

هُ َمْن َحجه فَلَْم يَْرفُْث َولَْم يَْفُسْق َرَجَع َكيَْوِم َولَ   : صلى َّللا عليه وسلم قَالَ  َوفِى ِرَوايَِة   . َدْتهُ أُمُّ

ِ صلى َّللا عليه وسلم َوقَالَ  هُ   : اْلفَقِيِه قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه    . ثُمه َرَجَع َرَجَع َكَما َولََدْتهُ أُمُّ

ِحيِح ِمْن َحِديِث ِمْسَعٍر َوُسْفيَاَن َوأَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ ِمْن َحِديثِ    . ُسْفيَانَ  َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ   : أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ  ِد ْبِن َغالٍِب اْلَخَواِرْزِمىُّ اْلَحافِظُ بِبَْغَداَد َحده   : أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه

ُد ْبُن أَيُّوَب أَْخبََرنَا ُسلَْيَماُن بْ  ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن أَْحَمَد النهْيَسابُوِرىُّ َحده ُن َحْرٍب َعْن ُشْعبَةَ َعْن ُمَحمه

َمْن َحجه هََذا   : َمْنُصوٍر َعْن أَبِى َحاِزٍم َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم قَالَ 

هُ     . اْلبَْيَت فَلَْم يَْرفُْث َولَْم يَْفُسْق َرَجَع َكيَْوِم َولََدْتهُ أُمُّ

ِحيِح عَ    . ْن ُسلَْيَماَن ْبِن َحْرٍب َوأَْخَرَجهُ ُمْسلٌِم ِمْن َوْجٍه آَخَر َعْن ُشْعبَةَ َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ فِي الصه

ثَنَا أَبُو اْلَحَسنِ  ثَنَا أَبُو اْلَحَسنِ   : َوَحده ِد   : َوَحده ُد ْبُن اْلُحَسْيِن اْلَعلَِوىُّ أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه ُمَحمه

ثَنَا يَْحيَى ْبُن أَبِى بَُكْيٍر ْبِن َعْبِد اْلَوههاِب النهيْ  ائُِغ َحده ُد ْبُن إِْسَماِعيَل الصه ثَنَا ُمَحمه َسابُوِرىُّ َحده

ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن طَْهَماَن َعْن َمْنُصوٍر َعْن ِهالَِل ْبِن يََساٍف َعْن أَبِى َحاِزٍم َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ  َحده

ِ صلى َّللا َمْن أَتَى هََذا اْلبَْيَت يَْعنِى اْلَكْعبَةَ فَلَْم يَْرفُْث َولَْم  )   :  عليه وسلمقَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه

هُ     . يَْفُسْق َرَجَع َكيَْوِم َولََدْتهُ أُمُّ

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ اْلَحافِظُ َحده ثَنَا إِْبَرا  : أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُد ْبُن يَْعقُوَب َحده ِهيُم ْبُن ُمْنقِِذ ْبِن ُمَحمه

ِ ْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِى َمْخَرَمةُ ْبُن بَُكْيٍر َعْن أَبِيِه قَاَل  ثَنَا َعْبُد َّللاه ِ اْلَخْوالَنِىُّ َحده َسِمْعُت َعْبِد َّللاه

ِ صلى  ُسهَْيَل ْبَن أَبِى َصالٍِح يَقُوُل َسِمْعُت أَبِى يَقُوُل َسِمْعُت أَبَا هَُرْيَرةَ يَقُوُل قَالَ  َرُسوُل َّللاه

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 ***/i256&n104&p1#TOP
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ِ ثاَلَثَةٌ  )   : َّللا عليه وسلم َكَذا َوَجْدتُهُ َوَكَذا ُرِوَى َعْن   . اْلَغاِزى َواْلَحاجُّ َواْلُمْعتَِمرُ   : َوْفُد َّللاه

أَبِيِه َعْن  َوَرَواهُ ُوهَْيٌب َعْن ُسهَْيٍل َوَرَواهُ ُوهَْيٌب َعْن ُسهَْيٍل َعنْ   . ُموَسى ْبِن ُعْقبَةَ َعْن ُسهَْيلٍ 

ِ َواْلَحاجُّ إِلَى بَْيِت   : ِمْرَداٍس َعْن َكْعٍب قَالَ  ِ َوافٌِد َعلَى َّللاه اْلُوفُوُد ثاَلَثَةٌ اْلَغاِزى في َسبِيِل َّللاه

ِ َما أَهَله ُمِهلٌّ َوالَ َكبهَر ُمَكبٌِّر إاِله قِيَل أَْبِشرْ  ِ َواْلُمْعتَِمُر َوافٌِد َعلَى َّللاه   ؟ قَاَل ِمْرَداٌس بَِماَذا  . َّللاه

ثَنَا السهِرىُّ ْبُن   . بِاْلَجنهةِ   : قَالَ  ُد ْبُن َصالِِح ْبِن هَانٍِئ َحده ثَنِى ُمَحمه ِ اْلَحافِظُ َحده أَْخبََرنَاهُ أَبُو َعْبِد َّللاه

ثَنَا ُوهَْيٌب فََذَكَرهُ  ثَنَا ُموَسى ْبُن إِْسَماِعيَل َحده ثَنَا أَبُو   . ُخَزْيَمةَ َحده ثَنَا أَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن َوَحده َوَحده

ْيبُلِىُّ   : اْلُحَسْيِن ْبُن بِْشَراَن إِْمالًَء بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا أَبُو إِْسَحاقَ  ِد ْبِن إِْبَراِهيَم الده إِْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمه

 ِ ثَنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن   : في اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحده ائُِغ َحده ُد ْبُن َعلِىِّ ْبِن َزْيٍد الصه ُمَحمه

ثَنِى يَْعقُوُب ْبُن َعبهاِد بْ  ِ َمْولًى لِبَنِى َعاِمِر ْبِن لَُؤىٍّ َحده ثَنَا َصالُِح ْبُن َعْبِد َّللاه ِن َعْبِد اْلُمْنِذِر َحده

بَْيِر َعْن أَبِى َصالٍِح عَ  ِ ْبِن الزُّ اْلَحاجُّ   : ْن أَبِى هَُرْيَرةَ َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم قَالَ َّللاه

ِ إِْن َدَعْوهُ أََجابَهُْم َوإِِن اْستَْغفَُروهُ َغفََر لَهُمْ  اُر َوْفُد َّللاه ِ ُمْنَكُر   { ج }   . َواْلُعمه َصالُِح ْبُن َعْبِد َّللاه

   . اْلَحِديثِ 

ثَنَا أَْحَمُد ْبُن أَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسْيِن بْ  فهاُر َحده ٍد الصه ُن بِْشَراَن بِبَْغَداَد أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمه

ْهِرىِّ َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيهِب عَ  اِق أَْخبََرنَا َمْعَمٌر َعِن الزُّ زه ثَنَا َعْبُد الره َماِدىُّ َحده ْن َمْنُصوٍر الره

اإِليَماُن   : َسأََل َرُجٌل النبي صلى َّللا عليه وسلم أَىُّ األَْعَماِل أَْفَضُل قَالَ   : أَبِى هَُرْيَرةَ قَالَ 

 ِ ِ   : قَالَ   ؟ قَاَل ثُمه َماَذا  . بِاّلِله    . ثُمه َحجٌّ َمْبُرورٌ   : قَالَ   ؟ قَاَل ثُمه َماَذا  . ثُمه اْلِجهَاُد في َسبِيِل َّللاه

ِحيحِ  اِق َوأَْخَرَجهُ اْلبَُخاِرىُّ ِمْن  َرَواهُ ُمْسلٌِم في الصه زه ِد ْبِن َرافٍِع َوَعْبٍد َعْن َعْبِد الره َعْن ُمَحمه

ْهِرىِّ  ثَنَا اإِلَماُم أَبُو الطهيِّبِ   . َوْجٍه آَخَر َعِن الزُّ ثَنَا اإِلَماُم أَبُو الطهيِِّب َحده ِد   : َحده َسْهُل ْبُن ُمَحمه

ِ ْبِن ُسلَْيَماَن َرِحَمهُ  ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو بَْكٍر اْلقَاِضى َوأَبُو َعْبِد َّللاه ُ إِْمالًَء َوأَبُو َعْبِد َّللاه إِْسَحاُق   : َّللاه

وِسىُّ َوأَبُو َسْهلٍ  ِد ْبِن يُوُسَف السُّ ِد ْبِن إِْبَراِهيَم اْلَمْهَرانِىُّ َوأَبُو َسِعيِد   : ْبُن ُمَحمه أَْحَمُد ْبُن ُمَحمه

اُج قَِراَءةً قَالُوا   : َعْمٍرو َوأَبُو بَْكرٍ ْبُن أَبِى  ِد ْبِن َرَجاَء األَِديُب َوأَبُو اْلقَاِسِم السهره ُد ْبُن ُمَحمه ُمَحمه

ثَنَا أَبُو اْلَعبهاسِ  ِ ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم حَ   : َحده ُد ْبُن َعْبِد َّللاه ثَنَا ُمَحمه ُد ْبُن يَْعقُوَب األََمِوىُّ َحده ثَنَا ُمَحمه ده

ِ قَالَ  ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه ثَنَا األَْوَزاِعىُّ َعْن ُمَحمه ُسئَِل   : أَيُّوُب ْبُن ُسَوْيٍد َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم َما بِرُّ اْلَحجِّ قَالَ  دَ   . إِْطَعاُم الطهَعاِم َوِطيُب اْلَكالَمِ   : َرُسوُل َّللاه بِِه  تَفَره

   . أَيُّوُب ْبُن ُسَوْيدٍ 

ُد ْبُن ثَابٍِت َعِن اْبِن اْلُمْنَكِدِر َكَذلَِك َمْوُصوالً  َوَرَواهُ اْلَولِيُد ْبُن   . َوَرَواهُ ُسْفيَاُن ْبُن ُحَسْيٍن َوُمَحمه

ِد ْبِن اْلمُ  ْنَكِدِر ُمْرَسالً أَْخبََرنَاهُ أَبُو َسْعٍد ُمْسلٍِم َوَرَواهُ اْلَولِيُد ْبُن ُمْسلٍِم َعِن األَْوَزاِعىِّ َعْن ُمَحمه

ثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن ُدَحْيٍم َعْن أَبِيِه َعِن اْلَولِيدِ     . اْلَمالِينِىُّ أَْخبََرنَا أَبُو أَْحَمَد ْبُن َعِدىٍّ َحده

ِ اْلَحافِظُ َوأَبُو َزَكِريها ْبُن أَبِى إِْسَحاَق  ُد ْبُن   : قَاالَ أَْخبََرنَا أَبُو بَْكرٍ أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد َّللاه ُمَحمه

ثَنَا َسِعيٌد يَْعنِ  ٍد اْلبَْيهَقِىُّ َحده ِل ْبِن اْلَحَسِن ْبِن ِعيَسى أَْخبََرنَا اْلفَْضُل يَْعنِى اْبَن ُمَحمه ى اْبَن اْلُمَؤمه

ثَنَا اْلَعالَُء ْبُن الْ  ثَنَا َخلَُف ْبُن َخلِيفَةَ َحده ُمَسيهِب َعْن أَبِيِه َعْن أَبِى َسِعيٍد اْلُخْدِرىِّ َمْنُصوٍر َحده
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ُ َعزه َوَجله  إِنه َعْبًدا أَْصَحْحُت ِجْسَمهُ َوأَْوَسْعُت َعلَْيِه في اْلَمِعيَشِة   : َحِديثًا يَْرفَُعهُ قَاَل يَقُوُل َّللاه

   . تَأْتِى َعلَْيِه َخْمَسةُ أَْعَواٍم لَْم يَفِْد إِلَىه لََمْحُرومٌ 

َوَرَواهُ َغْيُرهُ َعْن َخلٍَف فَقَاَل َعِن النبي صلى َّللا عليه وسلم َوقِيَل َعِن اْلَعالَِء َعْن يُونَُس ْبِن 

َوُرِوَى ِمْن َوْجٍه آَخَر َوُرِوَى ِمْن   . َخبهاٍب َعْن أَبِى َسِعيٍد َوقِيَل َعْنهُ َمْوقُوفًا َوقِيَل ُمْرَسالً 

َرْيَرةَ َوإِْسنَاُدهُ َضِعيٌف أَْخبََرنَا َعلِىُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أَْخبََرنَا أَْحَمُد َوْجٍه آَخَر َعْن أَبِى هُ 

ثَنَا أَبُو َمْرَواَن ِهَشاُم ْبُن َخالٍِد األَْزَرُق ح ٍد اْلفِْريَابِىُّ َحده ثَنَا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمه  ْبُن ُعبَْيٍد َحده

ُد ْبُن َوأَْخبََرنَا أَبُو اْلُحَسيْ  ثَنَا ُمَحمه فهاُر َحده ٍد الصه ِن ْبُن اْلفَْضِل الْقَطهاُن أَْخبََرنَا إِْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمه

َمْشقِىُّ أَْخبََرنَا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسلٍِم َعْن َصَدقَةَ ْبِن يَِزيَد َعنِ  ثَنَا ِهَشاُم الدِّ  َصالٍِح األَْنَماِطىُّ َحده

ِ صلى َّللا عليه وسلم  اْلَعالَِء ْبِن َعْبدِ  ْحَمِن َعْن أَبِيِه َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه الره

ُ َعزه َوَجله  ْزِق الَ يَفُِد إِلَىه في ُكلِّ   : قَاَل َّللاه إِنه َعْبًدا أَْصَحْحُت ِجْسَمهُ َوأَْوَسْعُت َعلَْيِه في الرِّ

ةً لََمحْ     . لَْفظُ َحِديِث اْلقَطهانِ   . ُرومٌ َخْمَسِة أَْعَواٍم َمره
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9%8A%D8%B1%20***/i256&n88&p1 
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